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 . رزع طوس ء[جدص ععوصعغطملع عع ذطص 1ةططمه . . ا. ل ل لالا
 2 0طف هلأ لعرع 8ع ءطغ عدصععاب ن0 15عقستمتطل عع .
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 58 روع ها د20 92311:5 ةل-كن[صو .
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 12ه 152111 ؟ خ11 خ20 0316 4-25600خ17-آرآ68(ا7 د . اع ص رى 20

 آلكهرعاع لمع (ةطمودءاح 8[نطقدتضتطصع08 (59-21ط58). . . . . . . . . ا

 1 هرخنع 1[تنطمسمسست علوط1 ةءاطمت> ةفقاكعاوط اتصل 5568 3. 6... "0

 قستمد مان عاطع انطعتخ 035 ؟؟؟ةوعد ن20 016 0عدقع 06 قم (قنطل) 0 . ٠

 مص ماك0م1مد نصل 61ةزعطستعمع: طقأذ ظوعطقلا -,.26 م ال ل رك ل ص ل

 2ةعا0)د 40 18-81هصهطظاآ ؛ د. م 6-22 © م دى دو 4 ها 206 اا

 ثور سعت ضل 2 7 2 6. مام 2 وو و ياو اع مو م لااا

5 11115 24815011151 115 1151171:1011115 11114 

 دكت 1من ل 5 مات #

 طاقات 224581501115 111 ١05 هتساكآ0 ل4 »ع ل ا ل 7

 طال 11851501115 1151 115 41150811011017 ك7 735,

 04151164110 >اذو 5353 1111 1215 01815185 اطضنك ”ظضاشت 3” **س رمل



 17 0181 15 آل آل.

 2 اللتغ 0ع هدا: عععسلعم» 180105 عع ةيتهطتقءطع» (01عتسقلف 0عق ©1-

 2 6]7108 118 1/078: هآ-ننئ1115 هد ظوعطتون ةطح ل0861 ةططاح 180108: ةتتق

 1 قمه معتعم ععافسعع كم [مغمعطسعم هدم قسعكتطسمسع, لهم نعلم

 ٠ تس 17. لوطعطسس 06 مص مهسطقكود 1ةعطععاءطعاود ععوافست م6

 ١ عا. طعماعع م. 2 )زر قس امتتع ععطععأوو 18)ءوز0عوطتس ةس0لعغ هتسسصسعات

 2 ععلصع طظملتلاسسع. اككءطوص لعد ةءاطعكأعب 5955088, لطم 6ةطاسسمآ هر

 لءطسله 8211691:5 دسم الآدتستست ه5 15غ 0هق 1032-21 لهق ءاطتقءعطع

 8امص0ل متل مناع عع 6مم ءعردمعطع عم ز001ةءط- هنو طتةءطعم لاكسلكتت 8

 11 ءاهل غدر قمم, ىعصص ةسعط متعاتغ ذص 0تعتمسملب هسغو» لعد لعد

 هللع» طقملع» .لتع مءلقعمذو ؟! طمعءلطتسع نسل 016 طمعاقفعط طعقعال

 ععامصسلع» طق. اككوعط طغعدقع 15غ هعزص الآ عنغ اععتص 105 طتقذم15عطعإ“

 مس ةهم116ع و متعاطغ ةعزص: ةعلتصع ءطعسملتعع ! يطععزطتسع اطقمصغع ةحتعط

 1س هسفعنع» ةكعلغ مهعاط دمهسعطع» طاغعططقتسع طتص ةصتقععع»0, ءاعطتنعمم

 دسم ةسسماعلق»سءدف تسع عدم ٍ
 ١ طزع ؟هيةم عد: ءطسصصع 065 0عتسم] كنعد ذهغ متعطغ دصع هس دسم

 مقنع ةنعط هد 8ء0لعدطسعب ةصفمك عب سعال ةهنع قمع ةزعطع»ع (دصلم

 1دمع تع لمم 8ؤجلنسس دس0 ال ينوؤةقسلمطتع 01ةمعم 5ء0لعم موسع آل! هناععف

 ععومطقل عم تسل, ةمصلعمجم هلع 1م هم ةتحعط لقتتتسا, 711 286 8

 .0متوتسمل ةكتع 1كووءطسصع 0ع ذفامستمءطعم 0 دعا1 مص 8وعطزوم بكحدصقو

 تعطغ دس لهلسعءط معد طظتسطاتعاع عووقطسغ ذص لثع +1! عطعم هس

 2  هدمعم 8ظءعماتعاط دصععم 0ع لولعم زر معتم 1[ةممعطع جدع ممتن ست
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 عمم ظوعطتو دسم ةعزس 1[ نعلع ةوووتع ةطعع لثع 1 عطا عمنعل 2دصلعأعر

 "2 الطور ىءاعطع 06م 8ع وتتم ععطوم سعف هلغ عد '1ععنوو 8ععطعممءطقكأ

 2 عواطود طقق طفصماغ ممعتسع ذه 8ويصصقأمل0غ 1904 يوعطتعسمعمع ةءطصتلأت

 . 2م0م16عودم عنو د ءا1دع» ءموؤس 211 عمد 16223888256 8

 ” 1كزؤ43ط 3]8143-21 115 425:14 155-21 هلع. 7111, 48 ل
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 معو مر. 116 11ععطصتمدو, جح 0عمعج 1غط ه6 ذط لعد 1

 هموتتع ذص دتماعم 1ظذمموا مدعوم عءوامسعأ طتصب أد هم 81 ه1 وذ نطق

 2111 70116 عمم 0 عن ك8 8عو856 068 6 6م 22456168 211 591 6-

 4ه»طم]1ءصر #19 ]عوز © »20 ؟هدنز ؟1ءاسسعطت“ 1710106 9116

 عووواتومعتت 06و ةاعأق حوت عدعم. 12ععوعد متتلع 0 عد [مط 15

 لود عع 85ءطع114 طخ1و» همعقس 1: ةذط 1. تعط 8عع28116168 آلطح

 عفاف ه1 016 وؤوروطاتنعءر» 1من عمتو, ةهتتك 016 ةط 20168. م. 1و

 للمنو 1 د. م. 32, 2066 1, ماتت طتص عوز أوو 706ج ]اعمدطع. 8

 ىدتتضلعص طتعضطوأ طءومد0عه لع 11 ععمفاتسات ءطلعءع1 ذعر طعضتتعاعم1 طغت مانو

 016. ةمدمط1] متع 036 ظعيسوتاسسع تصل 8وطقسلانطع 068 ' ةزت1ة266-

 رص مسملف نع ةنم م11 6ععد0لعم 1016ه> 915 ةهحنعط ةاننع 016 اكسو

 06ه .80015ءط-هسوطتمءطعد 11من. د 211ععصعتسع» ؟هد 860عاتطاتتع 8120

 لص فةسقعطاتقو 0هتنفطص متعلم 016 عقووورنعب 1015: نءعصقعا 112

 هروام» ,ط6-15عم”' 065 11105-21زور 036 مهد 61 ؟هرنهءاطتع0ةمعتر دط

 هج طفصلمءطست4 عد 0. دصل 2. ودنا: ءععدلمم 8عمعمم1 هدفت 6

 (2عم1عع. 36 5), .طوومعمءطعس هسا عصف 036 متسلع ةصقوءوعءانود اتت

 016 انتدصقءادتسع 068 هد 8وعطزتو ذم ظعانةتمءطعم طرعانانءتتح ععقفاتت16-

 طعصعم 1"هعتوم ص 016 ةطاتعطع هيتوطتقءطع 8ءاطعتكت. 2. هدغطقلا ةتلع

 ةمدمءاعم0 تسعد هج هنوءات هلعدعج 85ةزنوم ععقاتمةءن[ه ا! تتقعاطع

 ظعمتعاط عدس عمم اصل 1معقسمتس مو 511 06 هج لءواطت:0ه 1طن 1

 نص 1160 م. (نطتن. 7م مدذء طفاتنة1مءطع آ1] هطونوعطواتسوع 0عق ة1-11103) 9٠

 لكدز6 طلو» ععطماودعمسب ءعدص ةتتعاط هتعطغ 61 ةهلسوعتنءعا1عج0عص 1ك02:عاك

 طع ةزص0 درعءاسسقموزع تصل ةسقءاطل عمم[, ه0 طاهصمعع ه8 اععاصع

 معاتع ةدتق عدد ة:هط1قءطعم 001 عتسه] عمقمودعدع طقابنةتقءعطع آل ءاع1ةعاع

 جامع ع1طغ: 516 ؟ءهنلمح ةطعع ظن 016 7588 وووء]ع آل ءكاطءانةعاشاتتل# ةتتعأ

 لمص ةطععمب 11 ع متعطق عمان نعد عطس ةاصع دعانع طعط7»:ةتفعطع آل ء61:-

 ةواممسع ؟ةنومعطغ ءن0عد ة011عر 08 صفع ةواعطع عوجتقو ءوعدقاتعاط

 هط0ع5 ه1ه 016 '11ططمصقعطع ةتقلقل1هج ن6 !). طص 83. ععطع آط 6

 انصغومنعاطتتصسع نطو 016 ةةاونستمءالع» 0 هعا1 ه2 065 ظوعط] ةقءطعل

 17 هن ش 1

 اداع ذص 3. 21606ه:عوامعتم 8ج01عغ ذمه مممطت" هلق ةلعتمتع انتت0 01)1-

 1) ظنصم صعانفم طقاطد#. [1ةطورنؤءامدمد ع 70106 هد دمت ذص ةسققزءطغ عمطمطتةت2 6م 161 طاش
 لو0هءط طصتعطت ةذعطعت, 5ةهسص 1ءاط لقمان طزعمرصتسء 16106. 17116 1ءاط ملال هذ26 2606 [11661-
 ءماهسس ع 0عداطع, جءاععد» 016 ظمعقسعتس ععمر طءوم20ع25 036 ة61 ,ةاتعاعو هد ل. 408, 1015

 نهض0 ل. 410, 81
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 ومطوت؛ ععقدعاغب هم ذقغ وتعا طتعسم» هسمععألا1 هدب هلك ف 0ع 6و
 ععدماجس0 ةملتعمغ طقم. طمع دعطقم ءعملعر 21164 هتف لعص عع

 ةوستسعا عر ؟ عاعزءطعسم غءرتقهل ععومسسعسعس هسا ممعط 2 ععووتسم

 معرلعم 1مععطدتممم هسقممءعملع ]ومس ءاطسمع 04 ©دعالعم» 8دعطزودم

 رصستتمو مع طءعووصل عع قمعطءعزغ ؟هجطعطقلغعد طاعتطعمب ةص لع» هد 01

 همطل»ءزءطعم هسا 161م عل معمم 8ءماعطدسععم 0ع» وعطر ةهععطعم 1ةطتلع

 دمع ةفلوستعءطعم» طه ععوط» ص طفطسعم ءةسع» ةل1ععصعتسع» المقعت»-

 ةمعطسسع انطعع لتع 0 هعالعم 0ع )001ةءط-دعهطاعءطعس ظعاتعاهدعمطتلم-

 ةممطتع هسل ظظغطتلع مقطع» قسععوعدسععي 7ءنلعم 8011. ظوعطتو هن

 متعطغ 06م ]عكتممعتععر 0ع اععامعم فسفغاصل هقطسب ةةلاهستفعطع 0هعالعم

 . كقحع ةعلص ![١ ىلع جم طعصستمعمب ءةدص ةطس 0145 2ءعءاطصسقممستع دسم 1

 لعماتعاط قسعطتعمت 01عوعاطعد © مهعالعمب هدف لعمعم هع ةءعطقم# عر ةنصق

 ةسعط ود ةسلعععم ز8ة0:هءطةموطتعءطعت ططتلموممطعم هسق 18طتلع»ب
 ور 539590 طلع هدتك لودعق طعص ؟ةومتس هس 836ع» ذطس :طتصقتتق ده

 ا 2 مهلعطغعسب اللهمدع طعس 5هدكلعم. اللقسعطع مهد ظوعطتو ةسععقتطتأع

 8ةئعر ممهسعطع 0ع ممص ءطس ؟ءمامعاصعم, لعص طاعلقهس ءدغلعطصسغعم

 ش طعوو. محمص معو فمفسمت ءطغعس» موععي 6 دعتسعتغ 0ع ]5018ءط-هضوطتع

 ةعطعم» 8عاتعتودموت مد عممءاطمكا ععجموسسلعص مصل ععطق»ع» ةقطع» هتعطغ

 عممجتع11 دمع ظدعطرود-1هروءعطسسع. 1ع رظكامقسع5 عم 1كلهصمف ةهستع

 ع 7 قيمي 06م زاتقتعءط-ةموطتعءطعم 1ممعءطعر عوصق طءومصلعس ةطعع» ةسك

 ظوعطزو تمل ٠1د 02طدعم]1 مع ؟نعإ] ةسععءاقعملع, علف تع طتعط ءتععم

 لمع عم عطسم عمد ياععمسعم ![1عودعد هصل هلق هدف 70211عععج0ع» ةاكممع

 نعنعطغتعاط هلم 3ع. ذم صدمدغوم دسق زء00ءط لعستغ طععدتمعمب
 تطوع 01 قلم همم ]معمم دم هتعم  عتعدب لنع 8دعطتو ععصعتسطتم

 طعدستمجغ طقغ تصل لمع 2/21, جم اطغعمصمءاءطصعلب هدف 0لعص هع ع6

 قرد عومسععب ءسمافمعع» طقغ. قةطعع ةدعط طقعتطءأ اطوصصغع ءهق نصق

 متعطغ ةمعدتتم ةدلكسسعدب 04م 10ععمج نصل قمفعءطعسدممعع» 8ةعطزوق
 آس ةطععس 8ءعماعطسسععم جدت» ةقامستعءطع» طتغ عموم دع هللعم ههعطع
 ععزفإ 1 ءطعد» 1 "ةللعد» همهعطخس ععطعمب ةللعم ةعاصع» ©تهعالعم» ةنغ صح

 < ععلمعم ههعطغمعماتسسعب ن20 ةعلص آل يطقلطتف ةسعط جد ةسمعاسع» 2211-

 طفسسعلحمتئءاطعم قمسغمعءم ةسفكتطساتعاط لقتل عععطم

 (دسدع طعومدبل عنود آل تغ 1ععغع ةعاط لفندتك لتع الكاوسعس 0ع» يهدد

 سصعم ', 064 يالا كفعص"* نصل لع ى1اتعمغعم* ةصلعمع» اك 0م عمعت0ص عسب 02

 22 لعدعم 8دعطتو قسمدم»ستعطع ةسقتطسعأو طع. ةللطسمنت ئعدلع ةمصعا 0غ ءد

 . هسقطلكب هطسع اطبع ةكاوصتعاب تا 2222. - 80162 0165 دمت" طلق متم

 ا ا ل نا شل ادا تل

 ل عد
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 م طوعاب] ج55 0ع ؟0ه1:116«معدرلم ل موتهم عاطتتم ع 220811 781 تح هاج ةائاطمتأ»

 واس. 116 1"همنهغهاطدس ع 016ةمعر» دسم 50116 088 851ن عافت 02ه عط 8وعاطز 8

 © نعا1 وح ةطءعطمتتما ععماو1 عام ةزعط ةهاككوم ةءاطخت ءاعر 71: 088. ا ةدن»

 عامزمءاطعسسه عمتها هحقفدعت»هد"لعدقات ءاط هسكمس عنعاعا 15, انص0 دتعطت ةل16

 وضطوعطغ اعمرصس دلع ةانقفعءا عم انتحل 1]38عقءاطعم ةءطستكعم ةسح 101101

 ورضا نعم طعوحب. ص لعن مدت هنعقمس ات ءطعت 18111100 عاءهت

 ةزم0. آن هنعدن ةماعطع اتصف أ قسمت دتتتمقأو اء ؟1ةاكوعاط هتك ]0

 جاجا" هنكودر - هنص محاتطقوات عمد انتحل عا ةتناطءد0عم 86ه نصر 7ك

 ممتعا ه116 طقد. عنق نطقها غئ عد انت0 1عاعاطغ 1ةوعرضات ءط هلل طلت ةعطت 1861756 -

 معم06وم ة[هدحعمأ آاةع1 لهون عمم آن منعهم عابس عع 186 016 ةءطم ةعاتط اد

 1ماورس طءا1نطاعر ةص 0ع" هقاععةءطع ان20 هل مءاطعت طال عتنوطاتت“ اناء 6

 طاتطع موت عطعمع اعهدسجت ]وغم مءاع 18 عاع عاق, هنن 0

 قلو طءدغعتح ت20 همسطقلو قطدكمتنع دم111282061 7؟ءانعا 161613. 0

 ردهم عاطف ؟مابتستسقوو 1"ه]تةسعرب ععطقت 9115 0168ء1اطه ©ا1ع1162 .ةاتتئاخع]ع

 ن0 عزعاططع متتت' لقد 70261281:061 هاو 0888 ةطتنع آ/ هنآ[وهممعان 016 56-

 مهل م لم 1١1 ناعم ص هج 0ع ظفتط 01016 ةدتق ععقعاتت] ءاطعتح 1120 12 71:

 معا: هلعدعتم ال1وهمدع زص لكمدطتت طا 102 ععجمتستح عاج طهاة. 850 طفت 016 طدعاكد

 طاع دمهم ءط عت ظقصلع اععاطسعمرم عمق 016 هناطم16 ةقتتقاطعاتتع تورو ةطتنان. لوب

 ةمما1طو5 ةافعرعع 0ك عتسما- نصل ة8ودصصع] ءاناعع امدصقعا 201 0

 الاهم عم طعس عود, 7611 016مء1 طه © ءلمسلععب 1ع ةءطقعت» انممقطلت عع ا! هع

 1211016 71606 طم1أ عن عنح ان20 011مع1 طع 711816 211 1

 3[هلعم مكملعاععطععد. وصد اعمدصتسغ همعاطر, ةهقذ تع ©دعالعذ

 . دوز قع عمووود اتسصككسع 06ه مد ذطس طومستمؤود آنغؤدضتت" ةنعط

 سس دس ةءا[نومعت» 1"ةلاعص 5 م1001 هديتك 198862. 850 طقطو عطب

 اننتصح 1088 ءهذص 85ءاهم161 ةسحاتكاطتنعتر 088 00 861 ءات 6

 اكوطق ها-طواهند (ا015. مطاع. 719. 8664) ذص لعدسص ةتتقدءات]1 ءوواتعاط لعتم

 1مم عد 1كماتكعد <ىلا1 هنععوءاتعاوطدع ةتحمور»ةءاطعر 81 لعر, 1

 120 زطكحدصماطستس مو  ههعطقا نعد  ةزص0ر ةتتسط عواوهوهصر 7631. 1ذعط ّدَض

 06ه: هد  ظوعط]و ععقعمطودعت وقعا ءزااتسع هنطعو 1

 (م, سود 4 25) مهعط 861 نصل ةنقمدذنسع ةتص 8ةتعاع هتتق 06 2ة600-

 ؟ى]11-1 عروس عصا منع ب هام هتعطغ ذص ز هحعتم انسكدسعت»:عتءعاطعم 8ع

 11م0 1عاط 088 6 ءوسعاطقور ةهد 0من عوطق 21/01119 1ص هتصعا' 820عمعح اعاعأ-

 ممد طقس لفءطتتكا, هع هلصعان 81116, 10 هو هنح 9116 ةدتعن نع قو

 مرسم 70مم طاةدصسعت (ع]. علنعا» نصه 7. 92 : آه اكملت5 "ك7

 هاع.). ]1)ةقوعا1طو علان  ؟هدج . لعد طممعاقذعم ١ 0161162: 068 1511039-21: زد



70181818015 0-0 

 طفطعم هي ءطود متغ معي ظتغف دم تح طصب 036 ةعطمس اهصعع 70

 ظوعطزو ةامعاع ةمعععةعطقعم موت نسل ةةسع ةسقدع»0:0عمغاتعطع آ) عن

 22 طمولطمسع ععقسلعم طقم. 85011 هم له ةءطمس ةمكمو5 065 2ءاغعد
 "2 ةفاوستعءطعم لوطعطسم0ععام (8. لوطعطسملع»غ مم 0طع), هلقم طعام
 3 . 300 لوطعع ره ظدعطتو هللعتس هع ةهظفعءاعت © ع0ل2ع]إ[ 50011111120 عن طم عطت»

 22 دلق 180 طزحدمع ص 2740016 هعئ12 05 858 وكس هلحاومحك3ج ععووطعم
 22 طمطود عا. ةمكهمست آب م. 94, 18)-

 2 1958ه متص لقهق ةطبعطوب ظوعطتوم طعطتقاب 50 ةهغ دصف لهتاتط عع 28غ

 2 متعطأو طعاعمسمسأ طع 1هلغ لهم مد ةماعطع» 4قسغم»ءدب 0لعمعم 17[ ناكع

  طعصكتطسغ عععمجلعم, لعنعم» آطعطعد هس 8ءطتعاسوهلع ةطعع هسطع

  طومصع ععطاتعطءد ةتص0. فللعقر موه ةزعط هتك تضل عم 7ءدتععم

 قفحطق] ةمدصلعفم ةطوع 8ظوعطتوم .طعاعج تسل ةءلص ؟؟ةعاععم ؟ءصتغعم

 2 1لعممر زهغ ص طظءماعج. م. 15 ©. هجمفدستس ع2 ععقنعا1]غ 00عس. طاقم ل1

 ١" 8وواتسسسسع  ةعلسع» 1عووتمععت# هج  ةآعط لهسفلف زد 06 1مععر

 لسع لعد طتمجءأك هد لتع قفططقمسعت عاععتغ . ع5 92)53:03-21 هد

 .هزسعر» 6ةعهاتعءطعم ةءطعتخكك ة1-طتلطمسم 11 سهلا 503غ قللقطب كس

 2 سعال اهغ دم :ةهمنعاعم (»ءماععم م. 11 2 تع م. 16). ؟؟ةدص ذعط ةسعط

 لعام ممعط ![ععتنمعم ةوتسوعءعملعم تصل ةعطعر هس ز معتم 8عفسلا مغ هاجد
 هم ةسقعسمب 30 ممقءاطغو ذءط 0هءاج 016مع 1هيع هلكعم ]ههمعمب طلق ماعم

 وعامر مءابسص عمم ينععاعم طقطعم رعنلعمب ه8 لتع طعممعقعسلعد 8:ءالعم

 ذم ه1305-1زو ذص كسعع هج ©0-1 42717 ةءاطقأر, 0067“ نامت“ 61167”,

 : 011000 011 م1116 1ع“ ] عرمان 1! مهدت 207" عو تن, (؟عا. ؟ءتقنعتت

 2 دصنعم م. 68 + تطوع 8دعطزوم 2)1811:03-21 هسا ©ةمهاتع 21-نلطسه).

 222 لمه مسص ممعط نص ؟؟0غ تطوع لتع قسمدمءدعطع هو

 2 سسموعو قسم. كس طمواعع. م. 1, 2كمذو 1 ذهغ تطوع لتع ذه هن

 - ةوعطتعلعدعم 1قسلعم هطرو ءقءعطعملع قسعدمعوعطع 01عمعد [ويسعمم ءكسيععف

 ععمدعأ ىورسلعم. 1عط طقطع هو قت كءعطغع هيوعطغعأ 034 دص 518-

 ةععممءطهك ان ءطعم لكععتفعم ءمسسقهأل ةطاتعط . عمومملعمعب 211«:لتمعف

 ]دست معءطقعو قسد »وعطف 80عام ةدعط طه 0مم (ءدحستدتعومطو

 ممم طءطقتغعدب حسمت له قكتع وهتغمم ةطوع لنع قسعكم» وعطف

 - 31) 165 عاومطع دسم 1من ويعددم مزعام» طعمعم» عم طقسلعاف, معدص ذءط 3ع 8ءاووع ةتع 8ظةعطقةق
 © ممالوم سقوعاتعطسأ همم طءاطمممسغ عم هما !ةتعطغ هعطقلغات ةذعم, معدص ةنعط ةءاسسلقععم 717 هج
 مم, دنع :اايزذ 1-«اناوس 06د 6دتهات, 056 ه1 ودلهط 365 هل-اكهطلت هسه ةمقععممب ةمكاتطت#ر
 ةمدامأغ ةاغمععر عدس هنأ مدع طمسةكءطعتكاتوط مهمات ءوعسلع 5ءطعقأعم, ماع اكناقط هل قدا
 7 قو لد ةكمطذدلل 16 قططقمسل1همعمم عم ه11-1هليقمتطت, هل-11:1ز لمع فطق آه هزم هم قم 20-
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 ١ روتسممو ن0 قع لتع لصف همءات نع 056 هلو 1"هص هفافءط عت ع4

 زو. 8و طوصمتناعوصمو م ذم هور ةمقد طصصقمتتعاآ كطموط ص ةولطعت“

 11هرروم]موفم ةتحعاج 036 1"هدحم 8وطت6 طقت (عآ. ل. م. 51, 1[. 1.)ر طع“

 لوقو ص 0ع ةصصعت:طتس جاعسص]1 نط 16 عد طق معانا 87 01-11

 عا. ممتنع نسغعم م. 4 5.) 0ع ككوسع هتعطت, 16 نط]1 نط 7772 3

 مرصد ععموات ءادعد 15غ, 88 ءاعد1ه118 ةانتن 016 طتتقةرات 1 18306طز م هد

 801166 زولمءط 016 ةسمدر»نهءعطع 8ءوعاطقز]6 معطغتع ةعاصرب 80 1911106 8

 هاه ةعوتسقت ةءاطف طاتتسو]4هدعمح 70 )77 ذة 5121. صم طقتأ. طتتأ 061 21ةز»

 د ةهلقو 702 ,ىتصعت» 0مم طعوس 0مم * ةتتكماتكته مدن ةعلص. 1016ةه: الاةتحف

 ىلع لهدم 21 )6262 عقطقا»ءدر 016 661 هنا ع1غهغ6ه1* اكتم 061:88610-

 1[1نطلععت ةعدح 8 ةتععطو»ءودم» ععوععفطوصس, 006 ءةسعتتم لكتنفطلع6لل 1565

 عرمموومر» طرعاءممععكوطتب ةتتق هدحتسقوءتت انس 02 56181686 هدنلعتط !).

 8وز هن طك مدنوتنةعوط6 . 065 701116عومصلع 117 هناععم طقطعت ق6

 زد لمد 8ةقممءءاطتس عع 06 طعما مع. ععقسمةءهمنء 11 ةسقعاتع اتتح00 طق

 ةماط]لقعو, همر هز هم هسعتسو, طعضتعاع وز ءطغ عدم ع عملت 0612. 6620

 ممرعأول6 156 هتك 016  ةصصعتنتم 1120 81158676 6ءةاهل تت 068 28

 ممرمسمر 0من مم لمدر اتصل هو ةعأ طحت معدنه ءار طتعم 116ج 0عدز ءةدتععت

 ةقممخا 1: ءاطعم 1طلةوصلع ةهتتفتاتف م1" عءاطعتت, 016 متت 661 06 طقواتمعب 067

 هم ممم عطع» طتسقتءات ةءاطخصت ءتتععد ىسكعوام طعطتنل 1 نط 7؟ة7"عل. ؟؟0ذع

 مالو عتلق معتم طلوهصلع هن 2001هندصق ص 051010, هنن 0

 روق مدمأاع دج 2وجتاقر 0ع آكمهت مهل. 81110طعاع ص 81. 26نءوطاتتتع انته

 06م 1كقةدمتعا. ظاطا1 هن عاع زنط ظوسضاتسر 016 طتتع 016 8ءطتتقتاتتت# 11761

 طقصلفءطسك ]1 ءطع ةعءاطقنمع ةع 7017051162086 11 نقع ةجسقعات ءطغ

 طقافم. ]لوقو هع تع عموم عقطو 005 5)1105-21 ةطءنطمتتما طةعاتعال

 00101 زهر 196 06 الاسستقعءعمم 0ع هم طعصم :طسمم. اممم

 10141 ةردرمومز١ ععوجت اتت 0 «انعتج 06د ءا15 ]ه1 عال“ 17017011119 016 1

 1) 5ماءطو للودسعس 5120 185[ نةطودو11' طوذ قفص ةهقمد عما »:ةمعطا 1 ءط. اللدس طرف سماق هانت
 همك هج طفطتن. لوسفم .(7هيزنر» ,ىطعطوطس”, 016 ةدتهطتقعطوم اظآدوسصعم كمقر# تص0ل ل575,

 ىعا' 8011 1ةطوص*, هما لهم ةموصتفءطوس ااورصق» 75447 006 70هآ طئسقاتا 6156ه, 161261 8101

 ؟"ةجو4ي مر طوووملمتو ذص اكوصمس ةطاتعط ذقغ نص ددثأ لمد تفتت. 1[ةطتفاتلت ه7
 101 /اس, .مهامركم 06ه ةسفعوغدمععطتع* جممدستسعسطقم عمم 01:16. 16 1!هدنوئما]صصع طافت“

 طوز ةقأر 0855 لمدن 8وؤنءههج06 ؟هدص 1006 1هةعولاعهمكت ةولر نسل 4هنعط 016 اوس ةدقةس ل ةمنات
 ةئسمد [يوصلعمو عامسطأ هتقسر 062 006'1دومعم] (ةسفعطع» جان !ئةدصعم. ةعاطصا أ ءطعق 13162

 جانعط تان 5 ءطصغم6 عمووم 085 طقذو قسوم ععومطوت, 50 2. 82. ةوستنق, 016 5ءطقو126 (ةتئقح
 طلقعطل, هسه هد )8015ءطب0هما5ءطع .1ةصفسمفستت6 ,ى1[1ةةدءطفص“* دن و ؟هط] ةدعط ذم 'للع»

 1مزطم 01هدمر» اآوسعم عمطق»ةم. 1161161 ءطغ اطةدصغو دقت 01656 قع ؟هد ةاهسسفت ةآ1ذ

 5319جأن1558 0061 جاتعاط قلن عات11681178 66166
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 ١ 06 10مم ذو 82:1 هم ؟سلمستععمب ةنع دسك ةنع 18ص ءطلتسسمعس لع
 ٠ 11 وععم طمو1ءوعورنود 6 ءطعتستةخ 11. (0017: ذص الآم طاتخع نص 1. 00101767
 زد 830معوغ لعد عجقدوؤوم 1'هز1 عم هعكم»0ع11ءطعس 1ك0دعاكلعمةأ 62 3

 مدعم 016 636 طقفأعز ةععمع» 06 تاناع-كا1 اة ننو ش١ 11[27, لتع طع

 8عزوؤعمع» دج 12ةءاصتسفع مسعف '1'ءعتلق عم ةملعنعد اك موؤعد ععاعتقأعأ طقم

 6جصع طعومصد0 عود طدوصلع ةعءاتت106غ ل1عوع ةقعطوتغ طعم 2018م0 ل.

 6601011“. "1 ةهدع نع هي زور 0ع رمت لتع تقنع طصتععجتسع تانتع طل ع1هتتق-

 عوطو 016معو ذطسس ةعزغ ةعلصع» لدععم0 ؟عمومسغعم 8وعطعق عقط تصل 8

 2 هلق ةعلمعم ةعطعلت طفؤعم ؟؟همقعءط طعمعاءطسعطعر 01عمعم ةعطقمم عطب

 قوم هع هم هلع ذص 0ع طعط»ةتعءطعم طوءعغعدصع اهفر ةدهلتعط صصسقت

 ررص 0تعنسه] 1عوود دج طةدصعم. طع يوعاطغعأو هم هله اص هةقعاسس

 ممطز1عر دصتعط ذص زء0ع» 8ءمتعطتسع 21 نمل ملانامعال ان20 طلق 2016أ2أ

 رصتغ ةعلسعمب ءامعد طقم دم 1ةغعد. 80 طقغ طعم طعووعمدم» (01لهتط عال

  ل3عوعرع قمعطعزغ هؤواه عصف ةعلصع 2عتغ عمت لسعأار اتصل هتان 501 8

 2 8سمعطب 088 ةذطسع ةتتعط معممقةدلتعاط 80 معن 13, طمتغ ةءاصعتم ل

 . عموعطستة علك ةعتص هلق ءزعطعس» 0ع 1ةملعطةعاععزغ نصل آل هنعطتختسو 8

02 1 
 قطعع» هسعط ةسعفق ةس0عمعد الآوسمعور لعصص زعط ذص 7114 8عماعطتتسع

 هم 1ع1عو ؟علفسلععب متلك 1ءط طتعع ذص 'معدع ععلعملاءعم: 1116 561

 رسعتسعم 2تطعععد قمعطوتغودب ههسعس تعا طعن لع قطقمددسع 06 80-

 . 1ععمورصعسهي 50 طقغ طدتع ةهتعط طغعأ 70:11:عععم0ع» فمعطعاغ ممعتس 78661-

 11 ءطع» 1[؟ععدصلب ظفططتسع» 10. 22. ,5ء7مور» ذص ]ةحصفأ20, 215 2

 طعم مروع عملعد 111هعمسفعءاجعم 1ةماذطتختس عع نصل ةعلسعمل 7718ةعمقعءطقكا»

 1[نءطعم» 8ءطقسزسس هؤءام تدع 8ءزغع ععقافس0عصب 0ن-ع ذططص تتعطل ةض

 2 03همم» 84116 ععقفسلعتا ؟نلعص ةدآلع
 دست 8ءطاطسمو ممقمءطغعم ةعاط ع 80كطحتصع ةمسفلانعاع ععطعترب 8

 1 هي مددت لسععاط معتسع قمعطعتغ همتعطغ متت ععاتس عع ةعلط 122686ير 0

 0  ةلكعم هكغ كعصص 8ؤفسطع عم ظتطات0هةادعاععم د ةمطنءافدعدب

 لعردح 8طيلتسسم عع ظوعطت هقءطعم طاطتلع ةدتعاط همعاتع ظوطتعال 211 62

 ومعاذ هر ان لاتتت 12. 4. 8. لنه

 تول ازخ١ ء ندلا 2 >ارطس نيكس ل يو
 نواس بل شرا بول
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 ط1 710116511511 21101571011011.

 11ون1) ح ”1ز3* ؟داصس ةا1-لتم هد هط5 15260 0025115-81 ه0. 1كهنبو 8

 0.11. 6 1١5

 ل ]مولا حج 138311 1ارك شت 9918-21* 60. 8ماسطةإر 4 6

 111ه ح ”1آذاجهأ ه1-ه50هط1-6-صمغأوهوتس, 8ءطماتود جد علت 1آط]5 +02

 1الدلج هس م0 طا[ 2إ3 ج1 نمهزط1, 10 883206 ه0. 1810

 ل6076 ح ]12322 ة1-"اتط012031 11 8112812 21-2051, 1610625830 58 6.

 «31-1 ]ممم ح ه1-ةةذلعمسه 11 دمه]و] 50356 هالقطخ ؟هد 0ةهتلت, ه0. اكمتتنو

 التعجب ح ةكتدد»م ها-ةمدسهأ 702ج (ةمدلك ه0. 1عوتتم 8.

 مهن ح 155011 ه1-”ةطتود» 11 968055 21-:ةزوز 5: ؟هد ؟450 ه1-1؟ةهططقا

 3-01 صك 2 1'هز1ه ه0. ][[كهذتنو

 ٠ (0,ىءز,“ حج ةها-ظلق519 0-91 ه8هت رزه ؟ه> ءةذطق د]1-1؟هتتتطت :006 .013

  185150 4طقس ممتم 0-81 تهقوزتن] ه0.

 0غ ح 075 ها-ن155 هد 855 12115 الطتطوهطتطت20 1181-21علكآ, 3 06

 60. اكوتتننم 1310. *)

 لاح 16 آهزمدأعو» قنتفعفطو 1846 مع 11ططمصقوءطمع» هه ةاماتتع 8

 5)5103-51 (60. ك0. لوالتسعاع).

 م.- 016 ال1626“ ةسقعوطو 0عموو15طه2 ؟ه> 1856 (60. آلآ. آل. 8665). ٠

 ل. ح 016 10د ةءطو 1 وزنه هانت عر طوول. حج ةاط 01

 طرو1 نعي حج 2201640226283 211 611:61 6ة1"ةأ22211عو2 116181158856 8 1215

 ه8)1-5103 656. 111151305

 ال15 020ه: 83250ةءططآ716: 0. ح 000. 2001. اللودط. 29. 5.

 1016 طوماوور» 88م. 2 - 000. 811. 2و1. 219.2 5.

 اطلزو 2هئهروطتتن جوتن 8وو. ىلع 81:12. 11, 19. 1498. 8. ض1. 11, 109.

 ,ىد 81:12. 11, 1219. 8032. 12. ح 81:1. 1, 129. 91-26. 1". ح 18دك. 11

 از اانا

 1) ا؟؟هعمج 0م ظقستعاعءعزا 06د تاكهنع ؟نهدلع ل16 ةطاتعطو ؟0ه]هلتددكتمو طهذ لهم ةطاعاتت#-
0 11108613 

 2) 2وقد 01هةوو 17 ءسناع همتعطغ ملأ ه5)5103-1 10ةهأ1قءات 1قأ, 716 هد كتصق 1120 م2

 دانك 6ممص0 ةهزمما' دممتفد؟ هنأة0011ءطغعص قهعدطو هسغ لمدص 1'1ءاط]هأأ هد ءلتاتم !هدطع01 38
 مرام 116أ1 10106, 155 616155 702 5ةزسفعطص 61061 020 536طن 11161 261611
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 111 541115011111181 115 خلط- 7115

 1016 022006ع» ن20 016 23 15ء» 83205 11.

 النو ةةعودأ 11 ءاطف 0 دس 012عع هسقوعع»» 18801105 511065 ل36 010:06

 000. 8001. للود. 0[12. 1225 (- 0.). 10» جا1وه2 3206176298 1

 1,185. 065 8ةءط]وهءطعط» 1[ هءاععد طقأغ 516 عد 102عر 09388 516 62

 01 عاس و1 6هعغ عدوصمع هدغطقلأا)ر 0985 ه16 016 ةا1غءوغو اقأغ,ر طعقزك. هد ءعاطع 06

 ة1غموؤود طظمف. جمس عاععوطغب تصل ةس0ل116طر 0285 هزع ستغ 06 هته طتمءطعس قر

 016 لوطتتلوه 1طص '11ططمص تس 1160 2. (نطصر 218 !0:198عم ةاتنع ةعاتع 2651.

 1[ ةطوووغددصع طعصسأمأور طلق همك هتستعم عععاس عور ؟1611هنعطق ة0عوت" طاق

 عمرتس عقانعت عم قطط ءنعطسسعوم 7011[عهدمسعم ”ةتطوموزسم سسك 1). 2ةطعد 0.

 136 016 طوماوعهرع 88. 016 ؟ه11هغةص0لن عدن و: 000. ظاطا. لاه. 021م. ت8

 ال0, 250 (ح طز. 1طعو ةاتعاععم دصل 0متقوز ودعم ةزصل ؟همطقا صتنعسقمسأع

 جعاعسا1 نط عممتسم ع. 26106 8فو. ةزس0ل ةس ظعما1. م. 36-12 مقطوع 28

 نسل مهعاط ةطععقس ةمفووعوم 020 ةطصععي 181عمس تسلا ءطاعع1 هد ءطقة]ع6-

 رتمزممأ مهءعلمم. قدم 05مدورس 6عدصلمو زن طلوع مهد هنصم» موزغةعوم 18-

 ةمامرحتسع انطعع» 0. تصل 2. ةطقؤوط0 عم202312261 7901062. 26701 517

 1) اثطوع ةتم 'ططودععطم 1]هطوموءاعدمع هس ذطنو 8ءمعدغسع ةنع هممونو 1801605 ”عآم
 طوامو. 40 ؛, طلع تعءطغوع ةقمفددءةعطع 06د 2اوسعمو كرك رقم ئططقم ر 16 طقس 6
 سمعط ده ااوجماعلعم 222 0/2 معدسأ. قم زاحرك سنغ ةتمدوس 11هعغ6 عممدسس ءصطقسعأر
 عمطغ ةهسق م 1طقغدعطم طعتسمت لدقع ذط٠ه 1ةططوص ةمعط ةكةززرخ ععدوممغ مهمعلف. 181عمسغا ءط

 نان نا نوبت هزم 5ةؤئمططتاةسلع] طودرم. ءامعم 5ةمططق سة عدر تصل ذم 6 [] عطنا هعممسع هتك

 01مم 11معغ هتصع ةطملتعطو 8ء0هدغدصسودء27هلغةردسع 702, 16 د 0ءماقعطع» «”8ءطقأأ ما

 طقاشكمم* ح 0غ 06و 7عممج100عق. !!ءطعم نوبت هزصل ةدعط نو !همسصعم 1نططقم هه '!ةططقم

 دس 81ة:هااععمتدءطعم عمطءةدعطلت ءط. 81ةعاتعط كغ, 0همد لع اآوسع ى!هططقم“ عمفععذ متم ءطعد
 1ىسجلم, 42 لتع ظمرصص هططدم تع 01ص ععمهلم طوز قكهم كسلعم ذه 21ةجمالعم ةطاتعط قا.

 طنو هند "13طةم نوباط درص ةيوطتععطعم ظودعتس01ه1ءاغ 2علقةماتمو*:5 ععطغ مهطل ةمغ

 نوبات جانت اع



007-- 

 زولمءعط ةهصغ 016 نط عمد 8مو. مقطع هزسعوطم», 7501162 511 12 1118عق10-

 عمسع ه286هه» قسم تطستس عمر ذط 2:016ع. 1. ه. هج 01656 8556116 طمعا

 هزسن عم 1818اج[ هددت عمات 211 062 28616 11011052 56ه1عوقان عاوط 1ةعةزست

 عماطود. آندح 016 11عوص انس ]1 ءطلعم1[هزن مزن 1888. 0. 20 12. 211 761:310-

 ععطق]1هطعصر ةزط0 طووود 068 هطق واع ع1 8156ط16 8هزكوتت 3118 1

 نع هذصم مطمغمعمومطتمءالم 86م:00:1ع152 عوجقطلف 1,00ةد. 10. 1. 185

 088 هوه 8]ه55 06ه 2دمتوم» 8مصلمءطستغت هص0 ةهمغطقلف م. "-#, 8, 8

 ج95. 1'ةعغوو. 0طوط ]1تصلاعف 186 هثص هنعوسط قست 03 عمر" 1كةتتكا هانا 611غ 8

 لوعماط ظمصسوتت 2118 1كمصفذوطخأ20م6ه]1, 06ه 038 3)51:03-21 طسكدطتع 068

 لوطعطتط لمه طقضوتتةعمطم» 70116 (©»ه1هع. م. 2 ال. قر م. 3 لآ. 1

 م. 20 2[. 1). 210, 2 ذه6 81844 12 ةهطق 0. ح م. الحر 19-]9., 9. [هطو ت6 '
 ةرص 183206 هرج 2ءدت0ه» 18و20 دوعط عمة عوطقا» 81611ه2 76عام 210168.

 2م. 35. 1816 210515 كانت 861689618 هتتق 8وط 818 181 ؟02 10. 200ءآكر

 طمم1مع. م. 3. 286502066 8ءوعطغن» ع 7601635 036 311891102[101 061

 طعطنة1ةءطمسد :٠ 23ه, ةها]عطف 016 زوددمدتةءانتو متتقدمةعطق 171606 علطأت

 نطو تو ذص 2ءم1هع. م. 21 5 هزدعوطعم06» طومتءطغوف هت"06. 2[. 3 ذقأ

 058 1هذدؤ6 81هنأغ ه2 0. طمتغ 06ه قص عواطف 068 ع62811611 118[8.6)1, 813 3

 ل16 ظدمس 0وءطتق 0., 006 موق ؟هطعقءطعتسات ءطق»» ذقأر 016 1021886 8

 0. 7011هض065 006, 2016م. م. 18 5 :

 1016 261628111 عود“ 1131086 21:11

 مرمفذم» 0. نصل 2. هو لق ت05 200 هذ21ع6 26166 ةاات1" عما" 17188-

 رس هنأ دانت آل همن عدس عر 204 016 طوعوزكو 12 2016م. ص ةزن فا ةطقتت 6111128

 طتم عمو نمور 70106  (م. 16 1[. 1). 18 ةذ0 0168: 11غ 11 8ةهدناو 1219. 0

 (ج 7), 811 11 29. 1498 (-ح ى), 8:1 1 8و1 129. 91-46 (<- ط),

 رزاع 11 172. 1499 (ح 8), هم011هط هذد طا1هزدموو 1مدعسعتت 11215 11

 10. 3092 (- 0). 21656 8وص0ةءاطنت(#هط 8120 ةوطع 12701181820185 8

 [هطاوص» عوطخقو قطقعطستغأور 10 ةاتعط 8028[ 71616 6 اقوم. اكن

 قمم مطسمو مهدد 1مم عدت هك آ0., 188 61262: 101:112316206 1'هدعا 6161 انر 72

 مز6 انطو>و11 طاتعاعمب هتك تحل هع1585 مهر هج ةهنطق] هدمت 8184ةاخا 15

 هز عممووم» 1'ه11 06ه1ماعار مدصسقأءطقعر 006 نععاط 1928860 ععءاعم نطخ

 1هووم11مط عمجم>١لمط 2. يانغ 6 دن آل طوموز نطو عمر16 جدع 06

 1) طزووم 8355. ىوينمس ص ةوطخغ ةءط]وءطغومج 7/0ق[8806, 818 ذعط ةزو دج 2ءاعرقطاتتم# 211 66+
 ةزءطغ طقاكعسسر نسل 016 81ةغغمدن !اعمدصغمم ةدذك مهعط دماتطفدسمت" ةرتطوزك ذص 0لصمصع عفان ةعطخ
 :7_مرنلمم. ىل]و هزه ءمقامر" عمطتص مد 7>؟ةزئلفص طحاتققغةطر, انتتح م11 221 1هغقءاطظ]820 856
 ةءطتعاعك هد 5606م, ؟ن206هص 016 81قغأمدن 160ه ند ءطقأسهت 06186101168, 500888 هانا 20

 ىميتوم اقناع كعطغأع ةدكمتم ةه06110] عود.
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 36و 1[تتقمءطمس» ةممدمعدأر هسمقعطلغ هزوط صم مدمدستس مفك ءالدسم 6
 ريتعاعو» ]16م 2ءغوموطاتعخعم» مف. ههعطلعست هدك 016 مءدتعع» اطناتعاععد

 لص 0. ممله 2. طوموزأو 2عواءعب 34 6 طتس عوز قود 70506. 1705 56761

 رسلتغخلمص ةهدغطقلغ 1". ص عوصعمم نسوععاقطع 340 5ءهنغأعيدر ذه 220, 82. 114

 8. 194, تسل 0. ط105 ه2 53 85ءلغوس. 8. طقهغ 118 8ظاقغاوم» ص 4.

 ريو ةءعتيمسغ همهعاط هصقوععمد 1'ةهعغق دصتغ م. ىر 16 هصل ؟ءاعاطغ طلق م

 8ءطاسمم, 116 ارقعاععم ةذص0 201ععم06: م. مهر 10 طلق 11, 9, 702 طقعا““ ذك

 دم ظءووعتسم 06و 3. ةفطوءطستغغعو م. اذهر 15غ 088 الآف. لمععط آلا ةققع عاكف

 طووعطقل1عغ مصل ةءطسو» 1ةيمرعلت ءط. طلو ةءطالعس 2ععصم» م. 1 87ه, 12

 م. 35, 51, 55 م. أر 5-19 9و رمي 36, 5-13, 4: م. مو

 2 طله ثلر 14: م. "كن, 212, 3 ةءطعتسغ ذص هم ا!لهءادعو 068 ال“

 هزص 812غ ععقفطلك جد طقطعمر 006 هق مدتملمف مورد ةهطوعطتقعت طة ؟6ال-

 عمطعم غازعط طة ةعط] عع

 ال16 8م. ل. طقغ 99, 813غ6م» دس 89., هنو طءعتسسغ »0ةعألل 228622 16غ

 رسصتغ م. 1, 10 هس4 هم06عغ طب م. 1. 116 ارقعاعوط» 5121 +

 0اس. صبو 10-ايو 105 م. !الاءو 11-22 بسغفستو م. ١و 1737-16, 15و م. !ةو

 7” 1-90, 10: م. ادار 14-4 1134غ6و م. امر 3بلس ةكتغ أوو م. طار 18-املو
 16و م. امكو 171-5, 18و م. اء, 1-15, 16: م. اء, 10 الا, 165 م. اأ1

 الملل, 1: مب 1ث, 1-18, 81 م همر 9 خمر 18: م. آملو 5ل ل, 13
 0و 31-11, 18و مر 0 10 خور 18: م 1-11 18: م.

 10-هأ, 18و م. "مر 13 "خيو 201 م, خيل“ 7 دار 18. وم 8ءطاتقق-

 طاوغغ 186 هنئوه 062ءاعأ.

 اء 285. 1. طهغ 121 8136م ذص 40., هزو طءعتسسمغ طقأ م. )35, 0

 هسمع»عو 1"ءهدغمو مصل ةهعط]لت هم طتغ م. 2*7, 4. 8ووعلغ هزه ةهعطقلغعد

 1ع, 15غ عزم ![ةعاععس1و5 مصل 2ءاعغ هزصع ةءطقمعر عامان ءط [هعءاعنو 8ءطعتخ#.

 انآ 85. 8. طهغ 92 8134ه هنع طوعتسسغ همهعط ةههقعنعت 1هعغ6ه طق

 م. ةبر 14, هسل مءاعطغ طلق عمسص 8ءطلطسقق. 816 مءنقؤ 201عع506 اطءاتعاععم

 7” سمت م. كر 1ع, 4و مي 18, 11-14, 13: ةنو ؟اووصقمم 2 8146
 عزس01 ةؤوماع طووءطقلتعأب م. ا.در 3- اادور 11 مص طقو» طلع م. 11 13 ةزس4

 2 مسمع منعم 81ةقغ4غ6» عمغ يطقلكوم, نه ةط1 عمد ةءطلعس 006 ةزص0 ةغ2:1ع

 طءعوعطقلتعغ,ر طءوجرب. هص]عدءءاتءط. 15 ةءعطلعسم 2ععصع» م. 111, 21- اثر 8و

 7 ميكر #2, 1 هتس4 ةمملغ سسق 1ةءطوسطمكو م. ةدعر 11-1, 4
 ” ل "ينل قملو مب نام, 19 _ طار 6و مانجر 4 بزار, 19و م

 5_9, 18, ةهطوصفم م. "5 هطوص_*ه, 9, ةممصم» "ا, 131 ؛ةهئلف

 1 0ءقءاكغ,ر غءلله 1ةعاععسطقكغر كوسص» ؟201عغ هنصع آطقعاعع طلع "ثمر 6: له

 ١ 1هاعنو 8]لدغغ لمع ظع.ر 50 036 ]هموم 8ءزغفط طسقوتنعو 1ةهعغومه ةمغطقل-

 2 ةهس ةتسلر 155 ةمعط طءوعطقلت عا



 ' مزو 85. 0. طهأ 66  ا1هزصم 281836667. 1ع لهدا ةهرقطق]ا 6136 هتك

 عماطق»# لعدم همونمسر ةروزكود نطل 0011هص قطوعطستكا هدب طفعذشتلت ةلتثأت

 م. ها", 2, طسءطغ دصتغ م. 2, 8, هطر نصل طهآ 10186206 آطمانعأع

 2. ةمو قسم, 001. 0. 20 م. بحر 11 دمر 001.0. 0. 9و ط. هلو 001

 0, 0. 19 -مقو 18و م. امر 18تءاءكر 15 م. او 5لءر 185 م.ا1ار ةال

 14: م. |, 21-11,

 1 وأخ 120 8612285 06 888., 101012215 6

 111 ع هدد 11221161111

 اوم متت 016 1مم ءطتص ع5جوزا 061 2ةهنومواطات عون 13208 طة[

 طوؤتكأر ه0 1865 هذو مطتع 5661 1". مقاجاتعأق]1162. 516 186 ؟02> 1

 طوص 0طئيزو جحلوءطم» 5105-5103 06ه» ةءطقمثدصسع ع 1345-5

 م. 0طن, عموفطتتةهطود 50062. 8 وز6 طةصعوطو طقوضاتطة»“ !طاهطنوأ دس

1100 

 ردع صد 5 طوربطرب 57 مدطربم مطالور مذكرو رد مدجدت 0 دوصد ب
 دري ربح رجلا لكلا جائت 75 مطرب كررمر رج محط دد مددرررط مسذر مكذرو هاند
 ..صخخ زد خلد مقل مديرررطرب ماطدذوو ماك مزج ددمذ»و ريكا مرحوم ذد 5م

 27 2 .....1-111 مذ صدد, طوردس طق1قو5 65 501561: 17228577 575535

 ديرب ميرو حارب ييطربا ميما مدمذرو ميدو مده مجدا اذه "مدمتان
 ددورجد جدد ممذررب مدمج مدرربو ةلطرسد, »دعوت 101 عنب "ذاق تق تمدد
 حددت معطل مايمرج مذا اطمح درر مدد صم دابا مكزالذ "ظدمدان
 (0 مدح ملكاطح مككك مكززلد مزلدحللا, ةسعاط 016 8س 0م ءاطتت1ا 13. 185 هت

 8ماط]م8 08616, ماتت 186 عم»ه06 016 لوطتنعةدوط]ل  طتعطغ طمطتع 1686211 ءآم

 1) 8و5 هنتزام طوطتنرص 5105 ع2 1845 م. 0طد'. طووزوطغ ةزوط هه 085 عقصقع ظاتعأت, 6
 2561 1ءامأود 2ةغعط 5108 نما 5104 ع 4-183485 م. 0طد. همك 016 2561 هدفا 210168”

 طقس. هتك 261 1ةقعللعو]اص 065 8هعطقؤ. 285 ,,مةزكود 8سيعط* اعدت اكهاتتتت 1115231

 ى25عاغمس 1611” ذه 0., 0. ط. قهد 1ةاماوط 5 ,,2هدنود” 10همكأةوط همز (76181: لوالو

 الل. 2), 08 ةمهؤ6 016 2دغوطص 5104 ه1 1011م0 هس عقز هطخع 068 تعاطف 116168” 4

 5105 ه]15 ؟ه11عملمدعدّزوطتن 065 ,,عمستمم 8معطقق” ذص 1؟10هنمجتتنءال تا ةهلهه:2061' ةاءاطعط
 ىسلعم. لوطود 0م 12ه مضسع ءهماطقلا 016 طمس لفءطتتلا همءاط هذصو 2[هذز2, د 06 8
 6 ةطوسقز ةطتع 5105 هذ 810565 طقتع 0طتْزرَه نصل 5)530 طقن' 0طئرردر 50516 085 1006وزدطتن
 5106 مص :لمقعمط طقتع لوطنه ةصعمعمطفو» ةذس0. ةسص 5ءطلطسقو ن0 ذص 06د: 111156 06“
 1ةمملفءطكغ ةس0عغ ةذءط هد: 8زهععاوطةصدعاع هتصعو 11ةدءر» 216هه0ع5 ه1 اطتف5 هزصقات عقص
 1 عمدا انس س عاق. 10255 هد ق4طقعطتنةزطما هىع7/57 دنا 1777 مءزسكر 156 هاتف 061 10881 طتص 1 ةءاطح

 :طعط»“ةنوءطعس ة4سنفدمتنهعطف 068 5 16 7 جان هال ةتنهدر ]150 هدع//نالآ, هأ]ر], 0850111 3. ة.[٠
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 8زو زو موس 22514 طوع 11هوءطعر ةذطص ق4طأ طاعطقس عممعط#اعطهتز 6

 10261 همن ع 6:

 خيم ردد حدد درب ردع ريذ ميم دح درك ريف صاع محصل .. مذ ...ةطد
 مرموط صدرد خود ....؟ ريس مدابوم مقدم د ...زد]زنم دماط د ةدزنانت دامت
 تود ووردت نبذ درمحد ةمرحدرم ذد مام درر ازرح) جلا 7032 اددل اددل اص د
 0 زاروك وت رد )دع ذذل١١ زم ةطعتعود 0م 2وؤوموطدععع» طمس لف ءطعتأ أود

 طقطوم اععزص 1وطسصت 1س 12. تضل (0. 2ءطلعسر 716 51 جعقهعطع» 2826

 قةمققسع مه. ةءطاسقق, نسل ةص قل. 15غ هه 1هغجغ6 8196 طءوعطقلتن عن. اكاوعط

 ةسمدد»عم» 11عءاسمسدلمم 06» مسلم ءطعتكغو» جم نعال مس, ةتصال 2116 01

 مكمسلمءطع أمد اعدمس زاتصعم» هلك 14. لوطعطسسل »أ, دسم ةذع 316507

 ممعط 7161 ة]غمع .ةولصم

 رزتسو عمده م»ع 8ءوعءاطععأ طدصع 6ع 2ةهغوروط دع عمم طمق. اص 06» الآل أعم

 وتم هزم ص طءواعع. د. ع. 0. 7م 0. دهسا 2. عموعفطف» 806, هقءطعألا

 0 طتم» متعطغ هم دلتع, 7ءأ1 مذعام هظتسمءاط عزؤمس ذص ةطسعا 502 0628615عد

 فمع ةتس0ر م16 آص 0. تصل 2., 500385 ةطعو 1502غءطاتتلع 2161 21 6

 117160 هءطما]دسع "قة

 طلو ذص مد 2ء51عع. 2. 5. 0. 216060عم1معغو []21غةموسمعطستع 06

 ١ ظمف. 0. مسا 2. طقغ زيت ومتعد ةسكوعت أور لتع ددع ظعستغأءاستع 068

 2 سملسمتغ لمع 8مسلدءطصت6أ عود تعصعس دسم تع لتق ظوسدمذءالسسع نسم عام

 قوم ؟هحومدصع 06و ؟دعامسم ع وصس ةغءعتهلف هز 180165معص نطءئطقسمأ

 سفمف عوامل ةزصل. كوع 0عدمفوع] طوي ل1كسغممتعم ممجلعم ةسعط 016 26-

 مرسدس ععم» طمس لم ءطعكعود طعدمؤ ألك هس قع هسقوتع 1801102 762196-

 ع. ا[لوطوع 03غ ؟دعامسغومدر ةمقمأممب 516 تع هسقعمو 1801641098 ؟ه2 1طهح

 ممعومم ءعتسلر 5011 معزغم» هصافعي مقمعطع5 طفصعمالغ 7ةملعم. 2816# 5

 مس وعدت طتسععروت وود, 0985 ةسعاط ه1 ةلمتعع» 2ءغئووطسععم» طكقصل-

 2 ععطمعتقم» هسه 06م 181:عوم تسل هططمتغ دهس عطم» ؟ةعتمستو ةمغ لثو طعتسقأ

 22 3و 8سم ءطعتكا طور. 06و ة4طوءطعوأتطومو 8ءطلقمموو عومموودم ”هملعص

 اطقدمصسعم. 805 قمل منعم 8. متغ 8ءدتسسءطعأنغ مهمهعطعت طتستعءعطع» [)8ماات2ع

 0 ةسوععم مسمع 6علعم 2). ةسفدعملعسي جه1عغ لع مسلم ءطعتكت اس 101

 1) 175115 3هممم 22:14 ستغ عرس 6:هدهو وغم لعد طءطقسمتعم قطو طاعطقس همك 12

 5 مص 1340 م. 0طع) 1ةعمغتمءط ءولس ةما1146, روق ةعط زعلمعط متعطغ طءطقمسمأعس دصقءطغعي 0
 رتملم ةنع 85. 8. همك هع ماعم 8ق]166 065 13. كوطتطسسلعتأق ةعتم. الذه1 زةسوع#

 ك3ج4غ6 هع اطدمس ءعله
 )9  ماهم 131 دجتط ذعغ ههلطوأو ءرعاقمس 0116ط ةدعط قصله] نق16م مودع طعم. 816 سهقمعتتطت-

 ملفعط-ةعدطتءءانعم 21د1ءاغ6م 4ةععقعم هتعطغ ددطع مءعوعمألاءط ومع لعم ةعفطتعءطعم للمس لمهن عد

 وةعءطتءلعم ءءولم, تو دع قملق] د فتوم ععدمر:هءطعم ؟هنلعم. 116وءو ععطغ 85 قعد 152

 عم ّددم ©هدسكم هس لعرض ةهعلقلمعف (ه4. 2. ممم 6ةمعطدمو) ةاعسلنعط لعمغلتعط طعضا هكر
 >> طماع 6ع الومدتمت ىعسلمم 1ةملعمت, لتع لممعتم ه5غ جمس ةقمفلعمعاع عورتا



 هزده ه0 حجا2ه116هه06 4عطسات ءطلعمزا ططقأ 2., 0988 2282 80861 862618

 عمزد» اقمصصخقور ان" 66106 8وهم0ةءطعت[غهدح هتصمت>ت 20 1]06286طوهط 8ءطتققأ»

 طوع دمي ؟ةعسصاتوم. ق4قسعاب صح 1"هصقأت 120 12 06 8ءووءطقأةدطقأا 0617

 8ظاقفذمدنن, مه هدم 71616 2ةهءعجوسسمدت ه0, 156 016 قعطسات ةطلعوت# طخقق

 2. هزدم ةوطع عمموو6م. كس 2ع طتستةءطمت» آلة ع 060156 161261 067

 ركوسم قىطتت طزعطقست طقصي 061 هنت أ]16ط 610887261 0683 8ءطتقعق]ة1ق عال

 18920وءطسالا هجن 1). 8261 1". 1ة6 هه ةمطتع ؟هطغقءطمت ]1 عطب 038 016 11820-

 ععطستلا 561585 هتف لمدد 1م عدتتط ةأاوطصسار 05 جوطا »ه1 نطو 1

 لوتس 70 ءاعماسستس ه2. ل626 112 ع1 استمد هد اعةدصساعا ةءطتو "116 27116 3118 061

 10:12عم 6و 1". ةؤوسصسم» 020 هد 8ءطقوزطو» متع ههعط عوووطتتمطود

 701062 ةهز2. 2861 ('., 5668020678 266ه 6ط6ه1 ىل. ةممةءطق7» 8050 6

 8قءوطستك هاف هدفا ممهسعأام هدنةط م عنو مطتمءام 11عوم انس ]1 ءطاطعو1 ةهدح كان 887م-

 ةزدءاطع طمسضاعتس1 ا. 102عوعع ةا20 انت 016 86قأزساتلا12ع 061 1161121865 8

 1. ]اعمزدو هزوطم»ه» فةصطقاأ ةجدصلعتو 21 22062: 68 01026 266 هطلت

 هتك هذصو طم عت طتس1:ةءاطو 1؟012ع6م جاجا ءآعجوطق2. 10888 016 6

 1220ةءطس] هز 068 8]15105-21 ةهتتق هد 112 عدئاأط ةؤغوطت7261, 083:15 8

 مافطق 7502062, 03 016 هيوؤود ة4ةطوعطعت#[هز2 016565 11 هدناعو5 نط 0617“

 كمزسوأت 068 ةداما8 7671618 701062 8120 1120 818 1011886232 0

 لمد قةطوءعطعما طة 1 2206262 آطق1206112 561211621 7711062. 115 1201188 2561

 عامزمط طقما» طمض؟0:ععوطمطةط 7هدئلهمض, 0288 كانت" 016 طهعانتط0666© خةطصح

 صفطسو ه1265 222 عت ط1ستقءطم» [0ةماتت7عق ]00186ط-2هط1ةءطعا 118120-

 ممطس هز هز26 عمجت5وو 8هعواسقموز عاكهز6 زد 06ه 1؟1606هرنكعوطسع ؟هذ 118-

 عرماطزستقسسع2> 201562018 18, 28226211168 2 17 مر هع ف ان عم 04106-

 مامءطم» لاوطمتر 016 تط9ءضاعهدصطو» 016 مجملها 1 ءاطو ةتتقدماة 626 8

 8وطنوز طورت 71606 عواتوم. 1225 105 ةم072018ءاط6 ؟0اعماطت22612 7012 061*-

 همن عم آ1عمصفاتسا1 ءطاعءه1 [هرن هاو ه6 متعطق عامتعاط 18 ةلعءطمق»ةا* 86-

 ىمزو منع 016 مه عض طتستةءاطم 1معاعدسكا 06ه طونمهك مدمج 11308ءططألا

 1) ىدغأ 81. 474 ةس066 ةاءط 20 زر 2 2. همم ظةهممطوسهاعسمسع, لذه ذص 511 هسف

 0طمععمجطتمف ؟هطآ ةهصغ قةلوررو 00ه قعر مود طئصخعمزوغ. 8516 ةاوستسات 06000 هتقطخ

 7م قطوءارتهزطوزع هز 119. ةما]طو64 تصف 03166 هر هممت 1بمدو»“ طقتتاتط762. 6

 امسثمو هاوومةهمسدمووم: لد اد ؛مصذ اذ ممددمكوو دو ممدرا حييطدذو مدت
 برم ردع رك مم ذم اجمد همتانطرت دمهم دق ممددذ ممصص# © انا
 دييددربطربل مدطرتطو دايرب دو مززدذل جرظريطو رد مدددصك مدخم مكيبكر الم الد
 دوممدذرب ردد مدطرجح مددصد كرب طمع دمج مدس نطل ادص ام حذرت دما ذو
 رددار» مددرب رز مكنو ررجحرل» ردكرو رص مدع رمال رمدكرو رم حكرس نرربذ
 ...دياح ا 5 دول مكويصم منذ مددلا



 2 عوه]طوؤ ةموفودعطعم ةملفمر 08 ل36 ز8035ءطعوضوطاقعطعم ؟؟هعاعم 06ه فه

 6-0 لدلسم وعط طمتقأغر مممتعمغمدق ذص 0م ةهروؤغمم ملغم, هد 5282 عدأ1-

 0 متوءطمعم» 8ءطععتطورمم اممتومغ 7هلعسر 120 55 هدم 1طعع» هطقءطعتكغود

 2 "وتمام سهجتطتستموطو 1010دصسفم مص هماطو عمد مطتمءعطم 181عمسغةستنعط-
 7 عمزؤوص ذم لنه دسم طمعتكم» 06م ةسلععوم ةرقسلعت» ةطءمعوعدس عود ةةصل

 الكوس طووعطغور لمد عماطوغ همم هم يمتمءط لزوصعمتعءعطع مسلم ءطعتكار

 00 رىوتم 0. ةدعط ؟ةهعءلسمعاو 212 عمت طتستعسعام ةسكك ءاقأ
2 
3 5 
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 1288 7212 مع ءسسس 267121 نهص0 ةءاضع ال هم؟عهءؤغمسع ات 2

 1 هعغ هما عمد 121. ةممقه721-

 0 ةل16 01عدو طمس 0ع ءطعت عد اعوصصأغعال 265662 061 2128677 18014102 2

 22 مسلم عواوجذوم 8دصلمءطعتا# 0. طهز 36م 17عام وا]دصع 0ه» هل عاتل ف عوص

 رمرسس 06م 1ةرعغامو ص 218 عزقط] عمم 1[ تقع طعصتغتذ مءةعلفم تصل 2هطعط

 ةسعا دطعغو عمغفم ط1عمقؤو عمافزقؤءأ. لص مهمعطع» طفسلعءطعتكغ طقغ ةاعط

 لمع ةهزصم 006 ةصلفعو طوفددف,ر ستغتسأو» ةتنعاط ءأدو عقصقو طومعأتف ةا-

 طقلغودر 36 لمع زص هم ةطعئيود 8دصلمءطعتتغوسر همعط ص 06ه 1.

 [لمطومدوغدمع هعطقسلعم ةزص0. قمع 16 مزةامم قطو ءزءطسس عود د أضع

 جععاسعم طقطوس مؤ ةطعع» اطكمست عقول ف عاععإ5 هس ؟1ةه1مص هءططاتعلتععمر 2

 سسوس ءععمغقةسلل1ءطعد» 85[غةا1 نمد 016 186مغؤءالسسع ءاسع5 ةزسق ععطتقفةء12 4

 2 عمر ءطغوم 1هعغوو عسقوعا: ءطغ قسفدع» لعد همك ةطصسغممد طمس لم ءطصتكاعد "هع

 ١ عمعط لع 1. [1ءطوموواجدسعر مذع طهموزكو ص 2016ع. م, 42 ةسمكتطماءط 0ه-
 2 عماقس 5هجلعر طعن 06 قسفوعوطل 068 طعققه7ةءالر 20 82416 21 2166ه

 22 03عوعمم ذهغ لهم وهدم 1مجقم» 8وصتما طع 181م5 ذص عمعطغقعطسغو» كوطع-

 2 طسسصلم»# هدف لعدم 5103-21) م6 عغم 1عمسصموسلتسس 21-الكس510 هانت
 . ةهزارةهتمو طفعدس ععومعمم هلع دصق 2588 هطسق هعدط فق ةغةص آهن

 . معمر 02 036 غقم0عمجتقو ععطقا غءعدعسم ةقعدلممدص عمم ةمع !همستعطغ طتقططتم

 22 غمد 2). 18طءدممو هدتع طفطوسم لذ طلعتسعم عمم 1ههوصر ءةاسمعاسعم ظاق غوص 66-

 - .ةؤوطعملمم 2وؤومطدععم» 1*مهعسصفستعو 1ذهاع 11 1105. 1561, 2382, 24217, 3108,

 1) ظءوصعت طعمموممعغ زدغ لع [عغعوعطع, لمعم 01غ طمس لف ءطعتكاعس ]01ةءط ةهعمطتعءطعم 11 ةعلكر

 ل16 متعطغ رد ةمةعلدم همامغمملعم هنس0, 2. 8. قم مدتسامتةعطع 1221215 هل-طقتعم هسل

 016 معتعؤغمم هداك 52 هلق, ةءطع 5ةمتعم 006م عمج طعتسو ة2ل1دئمتظطتستودعمر, طاموءعوعم 2ع
  لومعمتدءطع ظنععم ءةسلت ططعتالسص ةماكوندءدم,ر 05 تع هىةطصسخغوم 7؟ءءلاطع ععمهلع دم قع
 همم عممددو ؟هيطوعتغمسع ععقاسلمم طقاففم, همه مهد له عمق ذص جمطلعءاءطعم مسلم ءطمتكأود
 مقعا ةمقععم آبقسلععم ععومس0عمغ "ةمعمر 10 هاو لهمم ةمعط ؟هد مت عاظأ-] رسمة ءطعس ةءطقت»

 طور طهرتعتغ مسهل عم
 2 9) ظامع عومدسمع 8هدءطععتطدسع 3عدعع 1!؟هرممءسل1 مسعف ةمهعغ ةزعط ذه 0ةعدغ 511, م. 151 1
  ؟1كلمزوطغ متعلم ءنصع ممعط ععددسممع قمملردم مود ةلمعتس طقجقتمءطمم ©6ءدلءطاعمدسكأو ةدق

 ءاساووم 1م ءعوددو طاعامس.



 3128, هم16 38 01006 1موعصعمأ [هتتطوتتم»» 112. 981 ةهزصم 1عقض20-

 116 2652628هاخ[6 ةسفافدكو هدتعمطومر ةاتتتقأ]ل 03 016 طفاقغةن 6186161

 طوومطقلتعف ةذصل 2.

 هوز 06ه» ؟؟ةهطل] 0ه» !؟وستعمكمب هذ طهعط ه2 2122101623 12

 ىمرخلمدب 016 12 2سو1 مع. م. 40 1. مقطقا“ 25[821156128110618686

 125 0. 515 6 مد2012عم عملتودأف طقأقر ه0 185 ه1 10196: عوتتوا> 061 113120-

 ةءوطس هر ان2161ه1282061 لمد 1'هعاتق 7012 0., هد 91161 2161218 121361,

 عم هءط 1ص 06 85هعوأار 06ه ؟همددع عمعجوطوت» 500هدر, 22162116

 رمد هرم متت 1. 00ه هتسم»» 8320ةهطصأقت طة ةزص مل طتطتأ6. 850285 6

 نس هم 1هزاوطر 016 ةزعط 15 ؟6ةءط2160ةهطوط 118205ءط771 16ه

 طقطوسر ق6 0همءط ععطعت»0 هلق 1766: ءاتقأ1طق121128 37012 0761 4

 ممعاط طمفطع 192208 ءطصا6ق6و 1 128561762 هع 165[ عمقأءالات 1000

 ةورست 00156 هصقعت» "هرعت 0هدع 1[ عطقس 0هءطقأقا 06م 21-1511033 22 02

 ةامطم», ”هطآ] طمءط طقاطما» هاه 016 ل. (6686هأ ان.

 11و 1س ه2 1'هعت طاتعطق 211156201211616 آ6869162 5124و 07

 مزه 1عم20 ءا1عطقو 1515616هوو6 1ةذود اهدصغتومر ند قرة: هان 66116

 رىوضلمدب ةواطقذ ةماعطم ؟دعاقس ومر 016 ةهط]هط866 ها, 7901061 112 2108561

 جواأ دذط ه2 ةممهتنه5 211156201212612, 11122 016 1 هنقنةس لص 81081عاععأا

 06ه: م4طوءط »هز طه" د جهاعمدر ههتتقة116ط 1 ةعطخ1ه21عو162 16

 016 هزه 61م6 اعمصستم]ق 06ه 8م"ةهعاطق 70131188 ءادعط *). ةطحتعا 610[182 ١١

 016 ة1د 1010هسصهأ 1 ةءطم»» 8هداوطاتت ع 702 12156768856 8120, 125568020616

 رىمرتتت 8516 ج18 0ةهدج 165ه201عمربب 8معةعط عما تودنعط طف اتطت*ع 1120 هتك

 016 ظمزسون 06 ة4طوعطععأ طهدع 8ءط]تتققو جلهم ةعطدر طقهاطقات 1 ق7 8181

 مسلط هاطسصسو عمرلم له 35). (هةومن 0 هوز عطغ 1106 091:95 6168, 12 06

 4مطوعطمو1ط هدعطوز6 همه 1كتنسط]ت ءاعم دان عموقطعودر 08 ه8 ةانتنع 016 86-

 1) 2وو عيقددنو 81:هعسعما 19, 3128 نسصآققؤ6 16 818416 1 89 ةتاتق
 ىط ناعم. 29.8108 ص 89 طوغ 4ك 81ة4161 ةانف 061: ةهزانوس هه0 0 غد رى, 210116”. 112. 2888 ذه

 165 لوا ظاقنأمز' هدف هدد ةساقمسع. 192. 1561 ذه 169 ج61 8اةااغعغال ةاتق 06 2
 ىطامدن[6ه نم0 119. 2427 ذس 169 منع هذص 8اهأأك. 18355 0:10:06 1'ءمعسعمأا طقأ 866133 25812-

 رممط هس عامذو, 0ه1ءهلعغو ظاقأأم» (؟هدنعا. ه1هع. م. 17, 8هأ8 1).
 2) 12 هم: 8ظهعم] زو6 016 ؟ةسفدا مالوم ذص ةئوطتقءالو ةماغقدنم ةاتعاط ةاتك 016 1 ةئث
 هعيقعملعطسم 7ه0ممر سنع اذه 1"ةالعم, 70 811556: ةصلستفدو نصل 81 ءطقأةطوسك و9 ةءطق-

 ]سصعمب ةزعط هاق هم طفط»ةتفءطعم (0طقرض هلع ةرئوم طووذم» ةهدناعاةينفت ]صدقدفمر تنتقم ل16 طقطتنةثع

 ةءطف 5ةءطتتقت طهطا
 8( ةسقعمسمسسسصمس ةذص4 !ةددع, طول ةمدمس 36 1ةهمهوهم هط»46]2هأ, 036 1'هرتطوطل 8
 زءوفوزدءط 2م عموزه]لغ مد, >0هطه1 36 قمع دوس. ؟81118 نماعتس 0 عون ةطقعطتنأ 6 نم

 عرقووؤمرب 16ه256ةدوو عمومم 016 6 :ةصنس. طوعتس عود, 2. 2. الا اند ديف 00ه: *تورح ةن كنه

 ر”بدروطرو هطرب قع ليالا ىلإ هسق عا. مسمن.
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 نم وزلدصع مم طمس 0م ءطعت 6عص مهد 1ه16ةدوم ذقؤ 08ه 7 ةمكقطتععت 067

 قطوعطعوزطهع دص0 ل36 عوصتقو ةمعغ هص0 1! نتقور 16 816 طغت 165غ

 موطمس0عاغءدرب اععدصو» تا 1ةمسمس. الكوسعطع ا! ةعاقسأو ةهيعاقؤ ةزعاط 8

 لزو قملععتسع هزصعف ةبعوورو 0068 قفطوءطععأطوءور لتقف ةهطع» همتعطغ ةصصتقا"

 هلق 1عمرع واعد طعمفاعطسو ؟هملفص لقمر هن] هلع هس التمدو ةمولقسلم

 متقدوم 06م 1عمممماعم» وو طفعمطغب  ؟؟هنل مصص ةماعطف هصق ةطصاتعطمو

 "[ر"عرعغقس لعمدصس عمد ه2 طمدوعمر ة4طوءطعمت طعيحن نهض 502 1. 8618, 6

 وبن ةلمعع» 816116 ععموت عأ م10, 701862013122611 77010612, 2

 رددسعاطم انهقي 016 دس 1س ءةاسم» 8ق. 006م ممتع ع1 1. 7021عوطتتت ع2 4

 ةزوم عووتمدم '!"ءدوهعسم ,هعوغعمر اطوزنصو قسقمعطسم ذص لعد 1ةدغ 8506

 3  مماطوؤ مودم هزم ةلمسعوصسقموو» هموءطتعمممر, 516 2. ظ.ذص ل. 442, 13.

 و16 50116 عدد ؟عدؤععدؤو]115 5ةملعج اقصصعمب 05 016 6عقو6ه26 طهر 6

 هزسعع ةسلمععم هج ممعطعععوي 1838. ءهعاوسط1 عنود طه. عموععستتط عع ةغءطغو

 متعطغ هتصو هةمقغممع 1م ءاكؤم» لهم 661142 1) 1ةقممع56]1 عتلك ةمعط 0

 قطومزعطمس ععس ص اكمدز تعج هدف هع: 2221 02 موع عع هتعطغ ةصقتعال

 1هزعطغ دس ةمغقءطع1لعدر ؟ءاعطع 18هعمد 016 همومعتس عاتءطعاتع 18.6 6

 زم 016وو» 8ءواوطسصع طقطود 016 ق4قطوءطععأ طه عممودو 11113 581غ عص

 1وعومد, هويسعمءانعط 0 ةطصعم 036غ 1ءطغعو, ل1 ععوصعتس ةطاتعطع "هددت

 متعطغ ااوموزرعءاط عمصتع ؟هدءاطوس. 12 5ه0عم ةزعط 8ءاقمأ ءامعر يو لهنعط 6

 قةعمدلعمسس ع هنسم» اكمدز نعوم هدفك مست متعطغ 06م ععواتسمءطغو ةاسنت 7916-

 ءمعوعمطهدر 006ع» هذص عدصق ة2066» ةزصس طتسعتس ععطءوعطغ اقأر 5. 2.

 ربعت كيتي وبتعأ 0016 عدوتي عطوه عاتي. ظمأ مود عطعا ال هعتمسأعس طقغ هنقط

 ةعمعوتع لعد ظظتسلمدعاعبر 0485 م16 ههك ه4 د20 06 '1'. ان ءطفهعامدتع جمع

 سهعطغ مدعصلعس. 116دمو 185 ؟1611هنعطغ لهممسف 25 هيعالقمعدر 09888 8

 موؤزموقعملم 5-1١70 006» لت طءؤمههعملع 85؟ءاله ةص 0ع ؟ه1هعو لق

 قطوءاطعءزطوو عمقطلغ طقغ هسل هنهغ لمععا 8عغعمور معتمد هتف 1. ةص 2

 مجول. 1 عهعغ همعقسمقغ 5006, عآم ة. 8. ت1 ل. 141, 6. 19

 1'هرعغ م. امهر 2086 6 طهك 2. بتعأو 84814 بتوعو 0. بقعأ ج68 6

 1". ظدالد ر,طووؤمدكأك مهم0عم”* هتعطغ ,ى,عمنه0ع]1غ 6062”, 76 عأ. تا ل. 220ر

 14. 1همصم» ةءطعتمغ ةصح 758945 561 2. م. اه لآ. 3 ةهطعمكولاو ةهلصع 86-

 وو ءمستمد هسق 1. 70جدلتعععم». آل هععا. همعط م. ادب لا. 1. طه لعص 8820-

 ععطعتك مس هزص0 دهسعاط مههسعطف مدعقأتو ةهسغطقل عمر لع مهد طعقعمتط 006

 . 1) لمح 01عدوم 1م ةجدسع طقتهمف !1ءوه ةعاط هس ةامتووم 5:ءالعم قلل دحاولا 111-07

 عمل ]116 ظمد. هم 1ةسقعم, هطتعوطل مهعط سعتمفسس © ةاةطق ىقيقلل رتعطغووم» ىقعع ذم

 11ةعان ءططءزأ, لهعد لهم هم طقمقو ؟ه:امدسصستن عسل ع تر ده مز ذيج دطومطاتدتأ قر ق6

 ]3 متعطأ 305 يءهءطل 56.
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 قطوعطعءز طهدعص طقضاتطتعقات 020 د هج 1 ةهعأ 81201115108[76178 2.1861

 7006هصر, 7هظمأ. د. 8. م. 2*7. 2. اة, 2. 1. +, 2. 2. ةحعط آل. طقأ

 رسوم عاطف هونت جو دقوا ةولصمدهوهأةر 5. 8. م. )"در 2066 6. آس هذصوطم

 2062 15116 196 زد 1. ةزص 2ا153175 1ةانس ات طف هزنه اح 062 1'ةهدعأت هتك

 عمرمم سن ةه2 7006م, 76ه2"عآ. م. )هر 21016 3. 101686 28915 56146

 ه1 هداطوتنع» 11106رعومستعا تان نطقوت:ةات 1'ةدعأ. 11 85920 70طآ1 ةتت 6

 لمع 01و عم 06ه 1). ن0 ماتطتنغو 702 هزطفاتت ةطروذما“ طقانر 06ه عموممط 6

 رم 8ةعطقو ةاتق هادم نحاتط قمت: 60ة1ةءطعت» 06116 هصعول قطة ةسعاك-

 06156 مماوممتو1 هه 7101156 2). 12ه قطوعطمعءز طوع 23عام ةطسص اخ 761:818120-

 0151085 لعدد 1'هرعذ هذض. الكوصعطعا“ 25815 252066 ةزعط هعامتءط ةط 2

 8و2 0منهطساكنملو 5. 8. م. مكر المو 1 ذصط 8. نض0 2. ااهطصعطف 18-

 122662 12 16ه56921- 006 آكودصتسه] 40212612, 961 911612 8501285 زس

 0 مغطم عضو مطتف 1ةهمه2 ةزعط ه8 هطص 101652 006 061 ةتتقةماة6126 067

 8مطعوز طوخ 06ه 2:05 هدتاعاقتنمص. 1ص ةصقلمانهد 1162]8"1 ]1ةققأ هذتتم

 1 ةرمامسأع ةتتعاط جاتك 016 0ةطم عضد مطتو 06 1“70هوع زوحع» 11808 ءطتتكا

 8ءاطاتتموو جاقطقال. 80 ق6 1'., نتن 1111 2161 7012 716162 8618م16162 810211-

 ؟نطعوصر ةمطتع 025 انت مد 088 116 +تدصد. 2ةمط رد ع1 ن1 8طن“

 8ءز ع1 طر مزنو 510 025 1ةقعط010 0سععط هذ26 10ممواقعا "ءاطات7ت ع 068 56-

 مهل مج0هد ظوعطقأذوط٠وص عواععمصجءاعطصعأ, (01هع. م. 24, 2[. 2.). ع

 لكم مازنأ طقهأ متت 016868 ؟؟0د6 طن 016 2761156 1"هدنالت عجق201211611. ُكتك

 8ءز66ه "هب, 206 6. عوط ةطسس هذص 220665 ه0 عائوهرطتقءاطمو 111885 61-

 ةاذط 0215 ةص]وقق جا ه6 ؟191ةءطقا آك0ءاعااتا“. 12 ةواز261 1012ع6© 0

 ككل هرع مهطس هه طعن ةقع لمد طسقمستأا؟ 20 8206156 مدس عا ةاتعأط

 005 0ةةرن101عمد0عم )22100 1ص هد 1117 )تمص . :

 انو ]1هووو ةزعط سمءاط 1ناط1عه8 نطو" 320626 ةساذو 702 172118216

2 1110 812112113612 15021851612 1120 1686162 7012 016 ,832612 2188162612 120 

 "هن ؟ةمسصقأوا 5من طقطوط. قلاهز» 016 ععمووو الطهطعو ؟هدذ آهه., 016 اح

 قةممدتنوت ؟ةهنممزءطسمأ هلم ةز20, 010166 عمات عواتر انت 0612 1701781261

 مهعط 016وورع ظاعطقاتسع طلت ها 0162616762. ا! هددت 05 ةتتعط 8

 هةر طودخف 1"ةط]لو» همه هلم ةذط0, ه0 ١ عووعاطهال 68 12111 50176115 8

 جان نطق هلع ه1 م1 هدمت ع 06 1185. طقم. 06ه ةطوعاطت هزه عمطواهط

 11ص عموم 7006 ه5 متعطت مان 20556201ع هنوعطاعأر )6062 86طق615-

 1) طلو ©0نم]116 065 ذم 0ع ؟هسعممأتو ةسعم]اتطتتوس 5مائنعطق زهأ 2ءقزوته ظهططةأأ ©. 25ر
 سيرع 156 ه16 ملءطغ 10طغ)ع 71606معععوطوم. 1006 طعافو6 هذ دصتأ ظوعتدع جاتك ا. 8,

 موز دذر» مرج دددحد ؟ممذم الذ ذررد مموج معا تدودص ممد تداصم ام ميج ددد
 دررردطرو اج ذب صرصوب رد يحرص ,مكمد اج مريع ددحل اصل ةمددرت ماجد تاثثاا مالكا
 درمان مدد ام مع ددد1 جامل دج مادو رظ صاع مرصا موجز مج مات تقم
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 . ةةطلم» مس زه06ه5 1لكتمدر منة سلستو هصحتمدءم06» 1همتمغود 006 ههطو-

  قومكمملع ةقلاتعةعوطم هسق عموسسو نموطم ؟ةعتمسكومسب طعمرم. قصل عدس عموم

 لمععال قمع وتكدمسوع لسمك ظمسسمو 1ص ة4يمدعهغ مج !طمسمعععس. ) ظطقسم

 عوج عدتع ةزص0ل !ةمتمسغوم 1ص 21غهغهم هدف 8اطعا صل 1"هلسصنل ؟622ءاعططعأ

 م0لعسر 7ز] هز6 هات 2116 262216 ا[ 1606:عهاطع لمع طع عقعس لعد 5611

 عمساتعاععوطعمسب لذع جمسعتفك هدف لع 060 ءطغستف 21606 ععدوعطع 1 ءادعط 70-

 قود ةئسل. 2 طزم ص ؟ةممءطتفلعدمعم قمفعوطوو هم 11ططوصقعطعم انوع

 عماجمسو ؟ه:اعمسسعسلعم قطر ءزعطسس عمم ةدصع طفطعةتقءطعم قطو و ط2

 ةحص 8ءطاسقدوو 063 5103-21 م. "أح خر, ةوروتو 12 065 2 60

 دم عوطم اثذد >5552 هذص0 طءاوس ع1هو. 12د 66 طهغ ضخ ”طضاشا 55

 م. تن. 12. 116م 6ع 0م 8. 1. طادممدأغأغم زص ه0. 8. ©. 8ة6ؤونص آ11629 4

 ةطعملمدعاعنو 1ةدعغ جم (مدصلعر نصل 016 5ةههتعومسر ءةطعصكقلاف ةنتطع0ا3-

 ةءملمد ؟ةعتفمأغوم هزس0 ه2 طدق29غ50 0هقعءاطوؤ ةصعولةطعأ 5050

 ]نوع [١١ ةهع6غ 06ه © هعءا]] ص 82عطقنق 23 016 86ه2غءغ11سظ ع

06 1١ 2113211 

 اأو قدمك معءاطسسع 0م ةعاوستءءطعس» 0 دع]1 مد 8وعطقةقر 016 جمصت عالقة-

 عنود 1611 هموؤ همهعط عم 12 نعال ءععممع همقومعع 1ةهعغقمو همكما]عغ اها طقأ

 عمعط ةنع 016 ظءعدعءغءزاسمصع 068 همس ءةدص ف ءتهاق هنص 8عقدلأهأ 6

 عما0»6لع-أ, لهم طقعع هموقطسغ د لعد ؟ة01عد4. 1[ هلت 0885 702 8

 مء2لم1عغم طءامعتم, هدم طمس ءط عت لمسع تع 016 ةذصف 006 820656 ]ط686-

 جيعن مسمع هتك مدس ةهلصع» عمقووومعد []ءطومعاممف ةسسم» ع عع طقفذ. هه عاطل

 ءاسوسلعع همهسعمغانعاط معصص ةزعط ةسعط 0. هسغع» ةطصف» 56120, تا

 1) 21ءوو قةعع مهد ]1 ةيتقسأوسز ةعورجعأ””, م16 هزه 1؟1هزقعطم» جه طءمعتعطمعسم م0ءعأعر ل1عّذص

 سقسءاطوم 18015هعسر, طعدمم0عم ذط 181556( ةغقومعس ةطاتنعط عموممجلعمدم آغا, قيغ مةطماتعط
 هءطع مءدتع جمس ؟ءئعاقملمتق 063 12ءعاغغعه طءز هسل ةهغ جدلعأامغ مسن ةزصمع 1؟ةعدعدفءطقلا ؟هد

 6ع نتدوتعممدطعتغ قع 1همتمغوم هسه ©10553غ06ه.
 2) 8ءأآ طتطاتدءطعم همسه ةمدقأتوءوم 2ةأهأعم طقأغ دمقس دع 06+ 26وع] طوزص 50 ج208863 ©6-

 رىتعطغ ةمغ هذصو ععدقاتع 160!1ء2ئوطو ععءاووأغ طاكمم جااتعرأع همم لعدص 6ءلقعطاأمتق 611
 دم ظةعطممم رصمقسعءا 4م. 116عع طءوعتق ةقغ ممعط طعمتع ص كوصعم ةصل اص ةس0عمعم ه1 6
 6موعمموقعم قعد (02عمغمو ةطاتعط, مه طصعاطوء ماعم ءمافعم, ظوسلمءطمتلاوو طصنع ظط 1
 ظقملعم» ؟هءطقسلعم ةزمه. 5 هما ةمغ 036عوع !طقتفمعطع عدمت طعومس0 ع5 طتموءوتءوءمر ؟ءال
 لعدم ؟دمممستعم عع ص 06م مهططتمتمءطعم طنغوموغممع ج16 ءمغمم 8اطعإاو ءرهو ءاصع ؟ذعأ 20 055
 8ملعدأمننع طفتوورمءودوم متعل. 5هل]ءطع ؟ةعفمافم طقطعم ممتع لقسم ءاسع» جعل دء2 162-
 طقم ءطعم 1[ءمغ 5ع قلتع 8زطع] طغمرم. تصف طق]ةعطتعءعط-ععععطت ءطغاتعطع 860عمغدمعر, معدس 51
 لمجعط ةكتع ط5 ععوؤقامغ هما, مز6 قماموتا معمم هس هامتوعس 8ءندمتءاعم ععمعنجغ طقأ (1ةق
 2 8ءطصقطممغ ذم هع ءهططتمتعءعطمم طا مموامم), 006 معدس دنع ههعطس ءتكاتعط ةهسغ هطولعطغات ءطعم

  كقملعسموعم طععدطعمت



12 

 ممكهن, 0و8 ها1مزم مقعاتعطع مودع ت00 ةزوط دمهعطق»ةعاتعا ت61 27 067“

 726061 هاه لهع 1ءطققععم هل516هقر هم طقأت 0هءاط 016 ا) هن عام1 ءطتتتت# 8

 ؟1[هعغوو رصتغ مص هداف م هءاطفت له 061162 8ةعطز هم عمموأ عار 0888 ه2 80811-

 ءطعص 8:هآ11هم ذو ذس آع161ةءطماط خممقت"هأ 76561 ءطتت 66, 1111 701 61261 0061

 هرمز 83598. عمطوزمصم» آععمو(, 016 هل1هزص م نطغتعم اهنر مقطتتفت»0 016 ص

 هج هرعت ةه1 262012116116, 7012 126176162 1158. 562611816 آ68681انر 868

 مم ة4ةطوءطبعءز ورم ؟0:عممم ست همم . كفاه نمع 08866115. 1016868 185

 ةنطو»و11 ه6 0م 1"ه]11, 0 016 طوزعمل2ه206 702 1285 215 آ7211982656 20-

 1مم ةرموعوتت طمتأ 6 1بعمووورتأ 06ه ؟ه> 8وعط] 8 طوطتتاقآف2> 6

 نطوسمزسوغة سس. 1016 11ةعاتءطلعهوزكأر 0888 هتح ةو]ءطعت» 81ه]1وهط 8

 عم5]1و5 هرج ةمزسم>» 0 1]6هن ةطعومزءطقدر 020 0888 016 5من 81166

 1يمومورمأت 702 هزسفطن 4طقعط7615ط6ه1“ 9111 ©1101 06 0616

 11606ءطعمعموذه115 00هج همز, 066ه 5طه1 06ه ات مح ةنمدطعتا 06 قطع

 عءطعمأ طوع بصق ةطقو» ةذص 2016م 3214. 3. هاود عملاعوم د5 ةهزءطط 662 177 61*-

 ع(قس0ص1ق 10م1 عاعمت5 ةهسفعودءوطلمةوهر ةعزص. آاآ0هطآ طقفت ةزعط 2926طزو طتعطت

 سس" ناا]16ط هج عواطف 0611ه عمطق]ةهد> 120 007:, 50 016, 76218 -

 عغمطف نت8 ؟0116عوص0لمد 183. 068 2ه1510-1ةزوط ؟ه» 0ه»

 © 1ه116 ةطومزعطم», اةدصأو ؟هطآ هذد6 7052 9]826 8561585 5؟018ع61012-

 ردع26 قةمد0همنم ع 76ه 65 17ه06"1هطر 2. 2. م. 1, 212. 020 21056 2 0

 هاه ةبوصنم 120 ةزونكم هاه ةنووخر 6 لمعتسملا 11 لوخملا. 10

 8ظوعطتو ةملطوؤ طفععتطسعدلم ةقدلعمعوص عع 116عمت هن ةوا1ءطقت 6

 عما, ”0 ةزوط ل36 طةهز»هه هدهد خط 7 هز ءاطتت7 عون 031815 5118162 1258613

 وهو 8دعطقو هزسمد» ت>0وي411هطفصد طودحك. ديسادسلع 1 و»هم هرعت ؟ه>: ةزعط

 طقشأم 20 هطق» 2206178 هنآك وقعا هاف 016 طحتتطة312608218662 4158612161-

 طوع ةمزسم» © تعاآ1هطر 2.2. م. ا“, 5 طقا ماا ع هنوخو 26-

 معاطسةطود. 1م ال15. ةىطا]ت. 3962, 70 016 هد ةطقت 56612115256 0116116 701-

 11ه عار ةانوطق طوق هتقرح. ]زوو طه 0867, 08288 ةيقرحو 115 8

 10:1 ه2عم هطصم 01ة]21615ءطق تسصلعأو ة1و520 20 ؟ه25 822عط]9 8 ةند

 عمامته 791106. 102886156 عااط جتتعاط ؟هدج 171066 طدرورطو 8.

 18, 098 هنصم '1موصقا 1 ما1غضد ؟هد لقاعلل زهق, ه1: ل16 همنقةطتتقو 11220-

 ةوطتل6 ةطو» متمطغتع لفاغلل طتوؤو6. 1ءمئلتمط عتط# هد 8[هالوضب ">0 8ةعطزو

 ممزنه 016116 1ءطغ1] عمر» ةتت1[عمرومنأ طقت 918 016 >2

 8ءمطععت طهر ه00هقو مسصصتفطت 211 ©(ماتص0 068 8هعطق ةقءطقم» 1'ه5568 86

 ؟هد> طصع طعطت7أغ25 006116 ةهذدو 150" ةآعافاتت هناقطتنا. 8261

 مطعم: ءاطسص عمت 1ةقوغ ةزعط ةتنعط ةهذنح 1م 6161 020 نع 82ط]28 ةعاتع
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 ١ لوممصع ةياععمسءالر 80 76211 61 2.8. م. اء, 2 :نزذمالت ,,8 ط1” 4

 نيب رود رينو لانس ور (لوما) ةمامأر 516 مءلغف» هسغفل عمج0155 6

 هم]1. 1ص [ناءنعمم 7هموومزمعس 18 204 016 1818 6دم ععط 255 0678 هد

 جم0من» 8غهل16 هعو] عود ة»فل1ءطعم 1[؟1606معوطو هزستعع# ؟هد 8ةط]9

 طعد هأئؤود 1ةاوستعءطعت» 0211

 4116 3165و 8ءزمعمزواو 11ع2مجد هتصو» 8وهومزق دفطتخ 0ققاتت 0قهقذ زص

 عمون ما]طممعص 1"ةللفد ةعا[طقغ لعد طعفأاوب 8قذ. دمع ةهاس عا124196» 117 هدأ

 عمامسسسأك. قة م06هموعزم طلقؤود 51غ هزص طعوسعططوعم5و الكس واسس تع

 قمقرمط] 06 ؟دعتفسعوب» نس0 2ةءاعممب 0855 نص 20 ءاطععطعا» 2365 6

 ووري هم ةسغم»هج طفمسأمنو» 036ا1همر ه0هز5 هم هممت عل

 اعقمصعمسب هسعط قع 016 8'هداهؤول1 سصع 065 1ةهرعغقم مهد 8606ه د28 18

 216 ى,ظ عوومم105ةه2 0., 2. 5204 016 2616553 عع#“ 15 5.

 طزم طتدطععت عود قمسمقتطسمس عود طقهاطوتب عمجماعكر ةس ؟ءاعطق#» ا ءلكو

 زو 2هؤمموطدوععمر» مسلم ءاط متعود ةذص طكظتسمءاطعاءس هد ءاتسه2067» ها

 ىوزعطعم». 115 عتقطغ هطو» هممعط ةص0ع»ع مقطر ءاعطسسععم , 016 ةزعط هه

 عوصقم 8ؤةعاعو هم ةءاععم. 1[؟16 طوموتغم ذه 2016م. م. 36 8. لة ععا1هوأ

 ىدصلعر مءاعطغ لو 8وصلمءطعتق6 2. زم 06 ظاسلءاغادسعر ذة 06

 .نىط2م-66” نصل هنص ةسصكذسع 068 261662 10166 0622888621

 0. ةهطر 098م5 دمه دمت 80204 ه4 0163ه 1611 065 8103-21 ؟هطل

 ردتؤ 8ظمعطغ هن 261 ؟ةموعطتع0ومع» 16560851026832 82م17ععا162 1820.

 ركن 1قؤ 06 8ظوؤصسل 06 2ءئوموط و ععم» قضم عطا ع ةعطع 5عهعطس

 دمر ومع: قة. دسصل 0. ةلسسم» #5606 طق 0. 20ءط 2215 2. جعوطت

 ةطوعمتس (؟همعآ. م. همر لآ. 14, م. امر الآ. 11و م. هدر الل. 2, م. "مر 2[. 1)و

 ةومصلم»س 201ععس 5914 0. 5210. 2. ذص هم زض 016”2ع. م. 36, الل. 1

 موموزأف ةصععم0لعمغمؤود 51 ةهتمور 0. طب هزه ؟01ىمد طص 0ءدز ءهلتعمط 86 ]كهالر

 رص لممو» هزو ه2 هنسمه206» 016616 عسر 6285606 0. 0068# 2.

 متعاطغ ةطعع» طهزلهد ظومودمفتهصعم آس قسمت اث20 0ةهصفعإ]طود 8(؛ةعاك, لم

 دس0 (, ط:106عم ةورصتك هذ26 عاتق 0. 020 2. ءورضطاق1 186 162625102 4

 جرو ةزصع ةواعطعر ّدص 06» 048 ةهزطه 8ئاتعاع عوطق 88 0., 088 82-

 626 8غنع]ع عوصم ةهتتق 2. ةطومصمست706ه172 702062 1ع. 192 2

 جم ىلع هسل 0. جوزععد» 0316 ةهوومع زاتص عمم 8فسلفءطعتقغم» 8. تنصل 1.

 هزصم ةدمقملا صلع 1[1عهطومعوزممف ةسستس# م15 2., 861586 12 2دفقأمع2 24

 طقسقم ةهمعوس دس هسأطمععومطتمءاطوس 18ءطلقعمز طق 861562 761862

 ةدعط 1نموعوع عقر ه5 0. 006ه ةتسعت» 2206عد طقس 0عءطغتكا ه6 ذ).

 1) 8ظدم ورا عمموس مغ ذص 1. 81ه 57 دهغ امم ةاهجاع قطوةزعطسمو طعم. انصقعطءاغمسك ؟هد
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 ]زووور» 862020 06ه 2 ةهؤوضواطاتنن عم 18م 0منطسضاكاوا» 181 702 220561

 286ه0هممتنص ع 1ع 016 18م1ةمطم1025ع 06ه 12 2016ع. ه62[061» 6:

 ىماءطو ه2 ه2 2561 ظمجهد810562 0. ان 2. 016 01ةماانق عا1 6161

 عملت, ص0 05 هو 56ه10ع مهر 8ةءطق3 طغضتطعو2. 1216 1'ط8185ةءاطور 8

 ىمقلمع 0., 016 هتك هذصم 06ه ة]غهدؤمط 1220[18ةءاطعت6 هد جمتماتعاععوطتر 20

 016 طماط. [1هطوةوادات7> ع 068 1طن '11ططوطر 016 ]ع1 طةعاط 0622 6

 2ةءاطزوو هضاقذوط 0, 6176 8مات“ 902 06 162628102 12. 111761561

 عمرتتمطق ةءطمط» ه2, 0388 18عجمصق1م» 2. ةملاو“ 818 0.

 عملت ة2ما188, 20 ج9 2ةعءاطقممت 1ط2 11602 856126 176561786121128 56-

 مهزا5و عميس و عطق طقأأةر 08 هز ةمطقأا 50 8:62628102 2. ذط 118620 61261

 57هزوو 81ه]]ست ع عمسمسس 7262 طقطقأذو. الاكتص 18815 ةتعاط ه5 062 2615618-

 ممم عم» 1850م ءطت هم 06 7هزكة6ه 8ءطل]ت7ق8 216662, 5 0

 2م. مزعطق هذستصقه] 1 عاوزنطم» 2615 ةهدأه592062 ةهأر 08 ىل. اتط0 (ل.

 ورح هزم 1892208ءط7ا66 ةطعققعءطت1ا عطعوط ةمزز طماتقةأعطر 12 061 016 ان2-

 عمور طهز[هذود 8ةانءاكم متعطتغ ذط 0عدصص عوصقوت انتطط1هط عم 701188612, 6

 ذسد 2. 16 11 2016م. عوعم» 016 1ظءاطغطم]# 061 865628102 2. ععقاتق»

 ممرنثه مصقزءطغ 10 ه150 لجسعط 016 26هغ6هةطات7 عما“ 11820861111662 576-

 ممررف]1 نط عموذاتكتأ, 20 68 ]1ةهدووت ةزعط هات 6120 068 850652 037ع6-

 16عاوزت 98 ةمعوت» 03و هنا عمومموم 1 016 1315 ةطتتت ع 1

 011ه لاند ع 06 8ةهجهنم1و2 2. جتعطقلر ان20 5587: 710106 088 لوط 0

 زد 06مم مط 1ئ1ططوص ةوزس6و 171656ةواذد2 ع عقورتة عطا طققر 218 8

 جه ونانم ه0 058 لوطتع 1345, 098 8ةطتصص 06ه 183208ءاطتالكا طر 818 هائل

- 016262 0116122 30 10112118 

 1س 215م 26مطقط عب ملت هط1عم» ثتبق؟اتطتنات7ت:عو2 861 طق 206

 واتأ هز26 12516هعمو256 10:ةءطمعتسات7 ع 12 062 1320811116611 78

 طتسص عمو 1 ةممدر 016 ةمدككمط] جدع قسكلعاةدسسدسع انطوت 016 د1 قطةطتتقت ع 061

 2ءجومف1م2 2. طهز6ة2عمر ]اكوطط, 2هآ1ه جهتتعاط ان 016 2860116311324 2

 نسم طوزطسس عمت ةطصات ءطم» 4س زد هد 18820ةءطتا قانون 210661 11/618

 +مرج الكزنءطغ1 علاعمتت 155. آ١[16 هدتق هد خممر8785 110 2781 86102 8

 عمزسمتس ةانقوو"هد آن محآوم ع هقزعطغ] أ ءط ةعأر هتسنست 016 روطل 06 7و. 286

 مع لمة 140756: ةتقوطع203 ها نصل طق عووعود 8ءط]تتقق 1981 88112-

 11نلط ه4. 81656 1ةءطقتسات7 ع 1865 ة 062 1188. 702 71612616862612 1]/ 61'-

 لعمر ةمطتع طقتلفع. طه 22826161. 2156ه2 18. 5120 12 062 ه58568 1

 امحو 1 8, ةنم لممست هدانا ممكن طععس م1, همم 17. عع هاما رن“ ىطةستمدوم» امهر 8 ةطلأم

 1 الطن عود 15 امهو 10. 8 أملالو 11. هأذم 561(ةمقاانع]ع جان امو 90-7. مأأ 11

 قاطو مز ءطاتم عوار, 8 زولمعاط طتمن هتعطت هةرمامرتأ لمص طةصصع
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 - 1]6هووود, قعد عدس عمت 020 10 ءاععت »عد هم جهطل ءولعطر لهقو ل6 835067

 عم 134]8غغ6م» اطوصس ةسق»ءاءطقسر نتن 816 8116 جد هدم ةقععسر 20 ةدعاط

  لهرع عدمض جتوءطقس لعد ةتستوم طتوملاتع ذص ةسعممدعاطل م

 رزعل. 8214 ةطوع موملمم لتففو 8دصقطوصععاطس عود عومتس عمر تدم 7

 22 مموعطعم» هذع عوصم م1ةغعاتعط 86. 1016هعم 1ةقدغ ةزعط ةسقوعاط 037835 هال-

 القمععدر ومو 016 هموؤوععم 2دمنعس 7161 طقملف عع" ة5016غ ؟ه0عص 218 6

 ةمقةغومءس. 1016 آك01ع1م»- دص0 61058161 سمؤغ ةؤوطغ ةص 06م تدصمطسو ه4

 قمطوقتسمع ص ةهةسعسص ؟عمم20ه2 ال ء؟طقال صتق ةدص ا١؟ةعطقعب نض0 ++

 6و 1م16ممومعو نع لهم 85ةسلخسس 06م 8اتعطعا#». ةدهس ه0 م10 هن ةهدعط

 طعمز نسوورس 1'هعغقف 0ع 1211 عوج عوود ةعتسر 520 095 »16ه تم 6 هس

 . سمعط# نع 03غ مسصفطسع ةعاصر 0358 016 انته »طوةؤدسع عمم ل06 0ع

 هروؤمم مومالعسر 5016 016 ةمصققععس , ةوطلنءتءطعم» ؟؟ةهعنب ص 2. هسه

 لود طوؤومهط. ظمدذ. دتعطغ لعصت ةسكمت ممعط ه1 22 16861, 0

 و هدو ءطق ه 0 ءعط ع2 1ابعوعتت 020 10م156ع2 2هممقءطت»ه1طه2» ةتطلع 6

 8م. 0., ة5ى16 016 اله12عع 065 1. 03« غعد طتس ععععم د4 885. تان ءاك-

 ععالعس, 016 مهم 120 ءاعغمرتعد دصل 610888غم"عد جاعسات ءاط هصطصوماتطق عمد

 ط11ةطعد ة72:عال.

 الا ةطورد مص طقق» ؟02ععطءةعطغعمر ةتققع"عد اططمدص هنود 020 04د م

 طمماعوع. همقمغععنعد  ه61186عءطم» © ءوزعطغةمدصاعغعم طقدصغو همعط تو

 عدوسمم ظمتطمع مه ةعصلعمدس عمد ةص 1862ءمق108 2. جم عوؤتطت“ 1061و

 ل36 جسق ةسمعمعدر, ةوعط]1ءطعس» انس لعد دتعطغ 702 82613399 02

 ةععزس ا!قةمصعس. فلاعزس لسع 123[ عمصص ع 016ده» (اتص06 طاقفدؤ:6 ه6

 هزدععطعم لع قسععاتسه 2 06ةعاومس ع 568 016 10 لعد ةتتهذوت ,ى,ظ86>40: عطقتتم

 0ء1غمم هتسعع]ممم 8'عهععسر, 8016 طعم لمع ؟ءعطقادتق 8وعطتوم جم ةصح

 06ععد ططتلموومطعس ؟هعددف ععوءطتلعت 60عم. 116وعمق 8:06 )ة00ءط 5م

 ممن طتطععسو هو مقعع طلوع ستقع 016 ةقضلعتأات0» ع عع #62, 8

 1مموممأورم 2. صن أ11 ءط ءةسعست ةسغم» ةمممقءعطءاطعد ةهعلر 06» 8هعطقو

 دس ادلاكاودسع دقغ ةصلع»ع» ة7هطاقعطع» 2طتاموهرطع» طصصسعع» 11.

 طوسس !نهعغ جمس 1'هز1 ةهسعط 016 ظءاعاقسمع 0ةقتت,ب وفق عع هلم 6

 هموثم ر,,2106ع”, 016 انطءوع لتع ظئاسطعت# ©014عو طقشت0ع]أ, اسما“ ه0

 عمعاتس11]0عطعص انطمقءطءاطتس ع 124650 عع 70062 186.

 1216 12د م هولع1#م6102 065 16هعغوو 12 22615 ءطفع 8ءطقغأ# أ.

 اللسص هع51 سمعط هتست_ععو طفصق#لاعأ جا 86عماتس02ع ان2561عق 1/5

 ؟ةطعومف دم 8ءودع ةهمغ 016 غ7م0عمدمطتمقعالو 1606[1»عوطو 06و 1ةهعغوقر

 لفعص متع متعطغ ةص 06 مهدد ةسأؤم» طعصمغمذع» طفعطء»ةندءطعم» 8ةءطعتقأ



16 

 طعضوات 5 عمود, 8006م 12 جهطاقءطم“ '!'"ةتطقق]ك1 م1092. 10988 061 1 ةدع-

 1موومر» ةزعط مع طقط»». 8ءطصتلت 0ه0للئعصقغ طقأر ةاوطق 93886 25611615

 ةمودقم ان25611ه1]طه1ك6 186 ه8 جهطعطرب 0985 طقطعطو عنوططس هام قعطق 2]1-

 عمدت 1 عاملا ه4 06ص ال هم[ومدم»» ةه1طو5 ةدعاتعلاععوطت. )١ 15 مقسو 0هطقتل

 ع1م11هنوطغ 12 موزص طلقذملمءطع» تصمت وطغ 10 ءاعمالر هت 036 طفطا»

 قوم ذم ه086ه» 110161خهص طه طوطقا هد 7006م قع. آ؟ هددت هاو 61012-

 له 016 1مدصمقا مانو 70عمدم عمد 52206, هذه ةسعاوتكر 016 دتعطأ

 عمرجو0لم جدع 8ع1م1ءطغوتتس ع 06ه ةتكعفأطو6 068 1167915265618 1

 طققر هم عووفطوط ه8 جتطقعطاقأا هاتف 101عمدلمدد د06: هذص دهعط 51

 1204 8م>:هءطف 50 هءطق 22515ءطقو ظوعط 516 ه5 088 وعز ةقءطف 11! هدنآع

 زم, 5011 ةزوط ةهنيعط ةاتقوو:]1ءاط 12 ة1هطاقءطعاتت 6612206 ق8 6111161613:

 115 156 ةنطع1 عوطف ةهطقاتتط ةطقت ع2, 0888 612 07162521186 6126282 1

 '"هعأ ][1ةطوع ت20 طوونممدصم» 12 2ط1ةءاطهط (طق»ةهلعاةةهد ج18 ددد 261ةلج

 ععام» ةءطسإ6 ]هنود 710, ةهدص ةطس ةاتعط 016 ]001ةءط-ةنهطتقعءطق آلاع

 ةهموطمت» ماعطق ة"همص0 15. 116 8هزطوطقائاتص ع 06 طمطا»:. 8ءاطعأ6# 61

 رنزمووموعطقه 4 ]1عطعت> 20 ه615865 مممد]1ةدئم» 1؟؟هعاععب ص 2251 ةءاطقت“

 ةمرعوعطم مقلع ؟عمصم» متعطق ةلسصسقهأل 0ع 25ه طقاطقدب ه2 816 دنت

 0م» )8001ةءاط- هته طتىءطعم» 1ةممعطع عمطقط# طققر ه18 هن طوذ لهص 2

 [لوانق >9, ةزءط 1015 عمقا م1” !!هةانتطعتا طتق هد 1115 طع

 عمموعطو وع ةىموطو» لم طقطةتعءطمسم ةءطتكت هم ةهلتعدعت. 28ةمص

 016 065112/» ل062 068 طقاتت1] عع 01هد[8 عوططوتت عطفا ة1188111688-

 ]زنط 16 ةموطتمءوطع 8ءطعتكر همس هذه لهم 1و قسم طتمماط ةءطعمتس

 طمس. الوسع نع 016 ؟ءنةءطتو0هدم» ]0015ءط-ونوطتةءطعتت 722101116

 عزم همموط ءهذصه طووم506ه6 طقط»ةتقءعطم اكمدس1 ؟ةءطتتلا. 158 عامط# ةمعهتع

 عنم1م تصغم» ةطوصسر 016 هتعطغ 1850206 ةز20, هذ2 هتوطتقءاطوو 8دعط

 ذص .متعطغو»:هط17ةءطقت (طق هلك 0262 2 1ةهقعطر 6هطه280 716 ه8 6ه3قم1618-

 معمزوم ا 10هنمةءطا0ق70 طتعطغ 71616 ةهمقدءطع ل0062 عامطأ, 016 6

 مهنه هطم 2هدنوذ وهم عطتناط هانةهذدات ع 702 110568 11هط0ه]ةمةمطن نط 06 طق

 طعقزفءطم» 8هطستغت 1هدوص طةصصمسر 12 7ةه]ءطع» 11620618ةهطتت 816 6151:

 مو]طوؤ ؟همةةمصخا1 ءطق طقه.

 13ج 016 '!عموصققاع1مأ102 15731" 2118561 لهدم >0ءط هذننم 210616 171783811118

 مدوفو عما مد 0: 038 117 ةماع 8011 هتعاط 061 777111160111152 171 *1

 ع1عقصم عانزناط عوطصفعاطا 76062. 116 تءوزكودر 70 6 دحتتط هنن ]6

 1) 516 ةسعدمأ 810116 دص ةعتصم» ةططقسل]ل سمع انطون ةطص ه1 ”[آوهزطتخمهق 6 ووطن 8
 له 1316015 زطم, "مزاعم ”ةلحدصطة, عممملعأ طقاأر امرصصسمم 06:21 عع آلم عودة عل مهأأوط 4

 2وهعاطل ةموز عاوزؤوم ذم 51, (ءددستس هز ]ع نصل 0طمعنهمطتم ةسعط طعأ مانا 1
 ةعطبس و( ءا1هرنم طقصلقمع هد. ةزامدسقتطهتعطغو لع ورع. كل. 0. 1[. 1584, م. 856 5.
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 ركود مدحدف اعمزتسم زاغ01ةءطعس 19 هعلعم ذص 0ةهةوا]طود 8ءطعتخار ةص 06 06

 . هرمعسم ه00 0316 طعتلت عوج 8اتعطق» 068 1ةأذطسف عمقعط»1# ةطود ةذت0, 10646

 2 ةزصل زن 0م1ةمدغ ةءطمص اةصعمأ 7ونطمدن. 1س 0 6عوسأمةألر هو 18ه 006 ذه

 ممممعو» 7هزغ 0مم 1م مهوهو نع خم ]01015ءط-وهطاقءاطع 11167901 ©"

 ىنوعطقر ه0 طقه 2عمه206 6ة]هطضأو مهدد ةقطقتت ذص 152110, 801916 ةانعأل

 ةجملمعم درت 18ةصمفاكتف 10. لونةها1هن1 طقاوت 77160ةطم]15 لمدد ؟؟ندصفعطو

 قسقلضم ماع .عمعوامتر 0388 ةهد1عوذمدق 016 51ءطغ7عقأو» )0186-8781

 ععاطعربب [1١ ةرملاعم نطموع» ظطتاموهمطتع ه4 1طتلع 1ص هنطع هتعط ةانلخ 8

 رجس طقسس ءلوصت: ةءاطفت 1 هزوو جانعقمس عازءطمد» 6655915 ماط]5>11516

 مسقءطغمد». زكنسعسص ةواعطعتت متنععطقتق طوههءطغق] عنو ن2 061

 . 7 هاوس عم جاك 218م" عءطق7ر ةهطوءطغتسا 2280 عمط0156ة26, 18 0 عط

 016 كدعقس عازءطسهعاتت7 ع ءهز2ه3 11 ءعاعم5و ؟هدد ظفصعو 0120 7052 6م

 وىنقدمدفءعطه؟ 1 عطف 860ءانأندص ع 068 01-1710774 061 111131

 1614 عجوموزعم مز0, ملذو ؟ةلووط هم ه0هدخدست ٌدص لمع 1ة1لوستقءطقت

 ]ا ؤورخوطت» طوس ةزنن هلع 185. طدععط 8وطصمتأ 2261 - 220 122861

 عوطت طةدوص0ععمخ ةطق» لسع ]101018ءطق طامصوة م1562 70062 016 طماع

 طمس ءلهس 1 ةعطمت» '!طعم]10 عمت 0ع 1116556181615 166 016 220820361-

 ؟ةاقذورد تسلم قأد6ه 06» )0018ءطعص» طظمات عامد 1”"هععوقتنطتتطر د20 د1عطغ

 عماغمرب مملة هعطوت لفت (نطصقذود ةهتتعط 016 ل062 702 111118231226 -

 لفصعمم» 068 ,ررطعتسا1 ءطفت» 2017161812118” دق كرشنلا 80816 065 قطع

 ؟طصه ممر 01: مال 8 ميسجنلا طووعطس] 01من هنجل 06ههعوس ةنع ؟01!6عأ 2.

 الآد عتصع ه0عو 850 هزار 0388 2222 2016 قص]ءعطتتت7ت ع 321 51118 0.

 449,154. 9,30. 2116161 13076 كن ال ةمدص عاتس من28 06 )0015 ءطعت

 ريعطتبع ةنلنصلم طقأ 2). 1216 ؟1ةد0ة225 731, 088 110612111122 311 6126 98

 1) 8ءاطوأ هزص ةمقعمدم1:هءطعمم“ ةقداطت* همم ه1:مطققأ 516 15 هلعطاس ذطص '1!'هزدطستزز هر 061
 لعن طومتطسغءوأاعم 1"طغم]ه عمد هذ 12. لوطعطسم0عءدناأ ععمقطا5 ؟هنعنلم, :ءطغوأو 161

 ءولسصع ةقىدمعزقم عموعم 016 لسلعس 1طغع5 ةمعفط] 1 ءطعص قمخطت'هز مدت همطتقتلا5 77ةعوضظ. 185 135
 0عةولطو هدعءاسفتا؟ همها نءطع ظمسطقلت غور 0 16 ةمطسنتز ة-5ءطستو 061: 1[ ماج هدنهز طعووط ص101 عاقر
 ىمز1 هزه دس ةطبقسس دم0ه0غط مزة ةءطغس 2 نهج1 هاف 05 ةعما1طقؤ ل16 2دلهقذدمع ؟ود عقاأ1 1 ءطعد

 ةدسمم نسق ةنئتطدغوم تافصلأ ىفغن ءامسالا ىفن ةهطاعط مغود ! "عا. 5ءطتءتسمالر

 مجسم 065 1ه065 هن 221, 212 8. نسل 601021 طم, 1010. 555, 11: ؟ةنمعتن ؟01216-

 ةوسععم ةطور» لعص 1ةامسر م. 200, لآ. 8.
 82ر 4ةدق عد ؟هروءط1قلعدمم 120166[1م 016عوهر» ىنتا هه طلقت ؟01ععسلعتن, لعصص 2ض0ممطقأوم ل
 مم ةكدس0 عوامعغمر» قدفدمندعط انطق لهق لانسوفأو ©6ةمتعطغ ةصعفأ طحت : 18لدصس 59110 طحقس ت0 لمص
 لملعب اعمرصتسوم نسل 5و ؟قةعوص ركود طقطأ آ[طنن هس ععطةأغوهغ 2” ةزو مهرلفم عسل 0162: رى آان
 .طفطوب» 60546 س0 قعد 0 عولبع ةمعوط ه6(”. الكت مةدتعم مه 1ةطمفد ءتتلفص ةذصم ةمفم ةططت#
 رصوعاطعم. [16هدتأك 1110 دمه جدت 0ع (0طتلقأغعم طهدصصتقت 120 516 ؟2ةععط ركع طقطغ آطنت
 ةسععطم66ه62” ةزو رمءمعلفم هما مراقد : را[ ذ طقطعاتت 6011, تضم (0طعتقأغام5 ةضععطءأ6أ.>* الاننع
 رىعمتعم ؟هد ذطصفم 5ءنلعم ةزمم ةقسفدحطسسو ممهعطعس. 1016 كمولعص نص0 (طتاوغود 16ة0عم تانك

 عملمرلمتتكر ةستنعط لعص ةدععد 21804 تان عوطقعسي هزه ؟عا1مص ةطغع عاوزعط ذه لتع 86116 طئستتشأة.

2 
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 رصتق هع ةروطتخع 06 ءطصقأ]1ءطمصر ررآ1*هت0ه2'' (51112)1) 6 561[6ر

 ص ةملوسست» 06ه 1ةلهصد 815 016 ة!11هزص "1 نطغ1 ج6 ةروطتخع 70122 6181156103

 016 طظتسطمتا © 01568 جاد ؟ةهعطق»:]1ءطمم. الان 710 ه5 ةن* 0316 1135832-

-'7©1 061 11161203© 3118 ,86112 111165612 7501 1861671111113 619611611 “2111 “226081161 

 طعمزطءموذهدم ]0015ءطحه"هطا1م ءطعس» ا[ هدنآعو ددح ةهنووطقلتر 716 "ةذتط 016 200-

 مجهأذط ه1 مة1ةءاطلفع ةن هممت ع 068 ل1106216111218 181, 1110 116 812628 061 8

 01226 هج 06ه> ها]ط21عم72 0016 702 062 )10015ءطعا7> ةتتن613[:8[0171 1

 هالو 2كءزقوت عمكم5"06 20 ه15 لثو 2116هةغ6 10 ةتتققءاماتتل ع 1110 1113-

 هسفأةوقاتعطم 6مدصقلمععو مه زةقتمءطعد 18611 عتمد طنص عومذوا15 "تتلف 1).

 الس 016 ا1نقاتسو عمطعم 0هدنعط لمد 2120 عقجلم ص 085 23130165 ةاتأةعاط 62
 نسل 2ههم01 عود 8معودق طتسعاتم. ؟'هدنعا. ظ. طمدموزمقاعور 1580161همم2 انطوت 085 لانس ع6[5 66+

 مامطك, ةدحوط. 1هدخر 0. 511 1. هاكوف ةصل0عتو اص 50777 ك1ة/د1ة: هد ]آةهطح06 702 ١

 هم ظدارديت ه0. 8هلقو | 84, 11, م. اا. أثطو ةنودوو 6هدعم مهد 1آه0تئهص 16106 ذعط

 عب 2206عز١ 566116 ةمقلتطتا ا ءطع» طعهلفلط
 1) 5 ؟هدئل1 مد ؟622هز ءطصقأ 21 5610همر 0855 عماد 0ع 016 هزئذؤو رر ه6” لعو 80 7161 ع6-

 ]ةوهدع» 8ءءاطق ةفعطعس 11! ةناعوو ىع/ر“ م76 ععاودوج 5110. 1)1ةهذعو 510 هطقتأأ 1301117161, 89
 امم 866هزو13 طصسع ةاند' ل16 ظدتمأةسم هسل 1ةذططعأأا 601665 ؟1]011عءهدصصسفتت 6:11115518 ةوأ!



 طاسشاخا 01116 اناا 61 10111

1501110117110 11814 7115 1005 
 اراد لظ انآارخ 181 1188011.

 طزذمو 860هسمغ52ع 06 115 طو صف ءط ود [] ط ومو وغؤتانت ع

 طلو ددعطك]عوصلم» 8ءهعاعطغ1 عدس عوط د20 1معقصعسس عمر ةزط4 دس

  معوعبأ]1ءطغعص ؟ةعوص]ةفدن: ةلتسصصقأل سععط 016 11غهعوغدم عمق ءاطتعطغات ءحم

 86 لعدمكسع هسل 016 211 عع ءزصم ؟ةنطءوزطسع 06ج '1'.”:ةءطعم 1 طورووغمادتتع د

  لمصص 0دءط 6 1 طوره وأمس عة 6 1.8 هاه ©0دعا1ه ؟هج 1 متل

 ديس 1115و ةصصستمدءدب هصل ةهدقلخءط ةدععط 1[جغةدعطعر 088 ةص ل.

 اكمزموو 8قلمو هص0ل عمعقووو»ع طومنتعس ه5 01عتمهلمق ؟ءطاعس 2). طوسنتغ

 طقطوم متع ةسعط 016 6هقتءطغعمدصلعو هس عملعدغمأب ممواعطم قع قعد آنس

 وسع سسل 016 8"هررد دتمقونء» 8و عطل عمص عود 20 10 عقطخات27 عم 56-

 ,: ةلسسو ىمومت. الالزع 7011 6م ]60هءط 016 116ةةغد م ععقعاطت ءطغات طع 260عان-

 ةدسع لمع 1.:ةءطعص [لطوعووؤئمسع دصق 06همود 1816أغ5006 هتف همه عطلات طوس

 س0 اعدل طع عووءطتعط 11# ءطعص» © ءوزوطغعمادصلعأوط ةهجوف مقطعع طق هلع وأ

 00000 مص لفصسست ةتعا طوع تصقوع ظمأ ءطغا عادص عوات 201 6

 عواطوغ مموط هزس1ععم جا طةسمعرلعمد 3.

 1) تع كتع تاغمغو هدف 06 1.”ةءطعس اثطورووؤئدسع طوصدتتو ذعط ذم عمم دمعتقأود 7ةدطدمأ
 (هغمص 261 1016هدعم: 36 مود 8ءدزونمط طءوجط وت ةوغو, ةطعع تك ةهتهتمءطغ ههعط ه4
 كلءالتسعاع طعمعسماو اطعاممتعم» قمععفطو مود 1846 (ع 3.), ههل لتع موه 21. 18. 8مم (منعطأ
 . 6. 8غهرم, اذه 1854) ستغ هزصعن 0عمغمءطعم الطورعءاعمسع ؟ةرذوطعمم ؟؟ذودف قنقعمطو
 هد 1856 (ع 8.). ؟هم طوزلفم قدقوفطوم مءضلفم 5هزغء دنهل 26ز16 ةسعوعوطود. تدع طول

 : دعس هموس ؟ورعامتءطسمو ةنعع ذعط ةطورولل ةسعط 016 دافع ءءطعملع 85هلاودتدطل دمفوتمت
 . قةسسوفطو هو 0ةعتسملم ذم ةنوط. مزق طئممم. التطوع 036 ق4قدفدرتةعطق لعد 7[ةيسعمف 11 ططمص

 ع1. هطعس ر. 1. ا[.
 22 2) طلو طاتعاعوم دم 1'.. ةزسلر م16 هو ةزعط ؟هه ةعاطوؤ ؟هموؤةهطغر ص هداف 8عزطف ماع

 ل مجعط ؟ةرووطقم 065 الطورووؤمورو دافوس 0مم, 0ع ةزع رموينعم ةءطمص ص ةوزمعت" 11

  ؟هرطقسلعم. 1ه0ع5و ذقغ طقمقع ذم 3دنت ةسعط ذهم1عو هزمعد 1[هدرصمزوأء1هيغمم ةتقوعأ ]16ه
 ةسقمرتع معلم دمةععت 736116هزءطغ ءععص 0062 هد 061 76صقاتل“ 7018620101162

 ةملس. دعا. . 8. جم ل. 122, قر 196, 2, 262,12.
 .8) طزم ذم وامه. م. 40. عوووطومم 0طقت دلع هيتماتلع لهم '1.*ةءطعم اتطوعءامدسع طءم0ع

 ةتعط طقممأوةعطاتءط هسغ طع ؟تطقلغمتو دمع ةجهطتءءطعم ؟هنامعع هسه ذطعع طعتسورت نعم
  ظاومسمع هلك اعودضمالع طوز لمن قسفدفمطا 06 ؟ةج.
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 02 هد 2561 267. 1 رورنف همدان عوص 06و 8جعط] هةدعءطعب 11 هناععور طقأت

 ةزمط طواعدسساذوط ممتع تو [طوءئووؤمدسع 0مم قوطسقمف ةط٠صع 1ةططمص ؟011-

 ماقةسلتع ةهمطها ةد. (17عا, 2«ه1هع. م. 1. 2. 2). اةلمسست عاوعطف © 10206, 701“

 جال1ودد ةطم»» 06ه جالططقمطلا] عمو 1 هد:5511 06ه 22081118156ط-278018ءطمتت الك]14 101

 ةاتعا ان2561 06ه ل0ةمر طفوا هانت 101 عور 03888 2652 65 21

 57 ةرماعمر» 835008, 1ط٠دن0 68ط17ه18, لوطت708 11816718, ال1311117118 11. لل.

 8وعطزوق ةهذؤطتقءطةو ١7 ةهسعاع 7هدتعمتا“ زن 06ه ة:ةط1قءطمق» [0ةر>:ةعاطق 218 د

 قمم طمط»# ل طويتووامدصع عوامفوس دس ةؤم0ته»6 ردم. طلق 1'."ةوطق ناو

 عماد ع ةهططعأذ6 ةزعاط .69ه10 م2 11 هع ؟ورح 06ه 2076ه266 2361

 ]قص لمدنط 06ه 1138م0178 20 7ءهنوءاق1 16 0ةهدص 21-11039 5071051

 عمزسمو 12581668 218 ةهصعاط 6عوب ةمزطعا" عمرشمزط7 820116612[618 20من

 1ةرعمرج قفل ءاع8م76186 هزطف ا هدم ةزغانات عر 7716 816 12111 7961218612 1156118 -

 متقوود 06ه ز01038ءطةهطتقءطم» 11غ عوطمتع ها 1هز1 م06. 216 1.*ةءطم

 1 طورتو هةكدصع هو ةطعتع صصص عن طخفات 12 06ه 1١010612 عاطاتتصت 0 1120 06

 ةءط]1هووازءلط 085 ةةهطاقءطو (01عتسو1] 2285 عوصم. الوعط 06 عومتس عود

 مصعحطال م جدك نسق عماومسسومم» 11مم 0فءطعت أود, ةمد16 دهعط ةطتوتس

 ؟معطقاةدتفسقمو1ع طمطعب» ىلنورم - ل16 زانس عوذم اة :6[1 ؟هط] اكدتتنت 8قطع

 هلم دس 14. لوطتطا7 20616 عووعطت716اطو2 7701062 8612 - رات 6,

 رصصقق 0168 ةءطمص جتوسلتعط نط ععووطعطم» ةولص. 216 '1'."ةءطق آل طودن-

 ةمامسسع هه لوطعطسس عمو اهصع ؟ه11هغةصقنع لنع 8؛ه116 06و 0معتسه] فر

 دصق ةواطوأغ ص م6684 هتك هله ةسعط قف متقوودفءطقك اذ عطف

 1ع ظدعطلو هكنوعطخغور 70106 ططآ6 5هط1 عمات فمتنقطتةطتتت عار 11120 2116128

 ماتت 87م02018ءاطر متعطقغ 088 01 عتصمار 802062 016 261. الاوهام

 هامه 6تن2018عم ةاننخ 016 836ط] 281110162 11.

 1216 56 ةءوةؤداطت عقزت 682006 068 ةطط "1

 861 و ةوطع عمو 1 ةدهمطقلكا تعط عع ةطساودر ]600ءال 18 ه1

 1 طويوهنئدص عوض هغطو0م 1.8 هصق لمع دود دطنس عوقوط هك هدمت 1ةنصتم-

 10عنم مدعم .آسنانسعا» دعم 11188 همةةصلستموو دسك م2610116ط 2. 18 ةطتت

 مم عموو 1.5 1[ةهزمؤةههءطقأا دس 6 ةطعوتحعاط هد طفطا" 5م2ة6طف ةاتعأط 7781و

 220 850 ةمعاطبع عقزت 116165 11م0 عوض زن ه2 06155 6106 8م"ةهعطعات 86-

 ىدسلممتمس ع 76ملتعصسكر ه0 طقف ةوزصو طووول ئدصع 0هءط ةعص 2ةعطغوألب

 0وقو هزه دطتتتخ 502 0عدز وهدتعوم نطوول]1 ةءطغت ع ؟ةهنمأوص له 7610ةد اكقطتتر

 1) ثور 016 ؟هدوسعطم, 016 8.” ةوطع اثطوريوءامدسع ةدغ ©مدصل 063 ةرئهطتوءطعم 0عتسه]ف -

 0506 ةسعط نسعططقس تع 029ه تان طفضعطغ عمم, ؟١ع]. 220ه1ءع. م. 84. نسل ة. لآ. ٠
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 ل16 هملول م» لقم ةعوطتقءطع 0 عتسفا هما1طوغ جد ظففو تكاعطقس ]اةطصقالر

 هلع ةكمععط طتسعءزءطعملع 1عممصمتق مع ةعوطتععطعم» 2طتلموموطتع هس

 زملوستمءاطع» 12طقم]هعتم صصص 8غذصلف ةتسلر ذص ]ولعدم ءاسمعاسو» ةعطخة-

 معمم 1هلامع ةتعط لعم دص0غعغ تم ءاعمطقأ 016262. ل. ةاوض0ل 0

  عاومعلع هسغو» لعص 8[1ةةمكمسف5 068 ةوطتىءطعس 18ةدلعمف هصل 065 ةمهطتعءطعم

 86لور لفقد هم هتعطغ معمماغور تم ةعطع مقسعطلف 06 مد ةطقق 2611 عم-

  ممةعغود قسعلماةعاعو دسم ![هدطت] هس عود لعسص طعاط#. 8مهعاظ ععلفذ لسع ءعطتنف

 ١ موص4 موععم. 1216365 عتلغ طفومص 0مم هج لعد 2دعغاعمسرب "6 هم ةمعمتظمعءط

 - ةموطتععلع 260 ءعدعدم عود هس 1 عحصتست 06 1ه]وستعءطعس 16010ع16 77160ع-

 - جمععطوم طقغأو. 8زه مسسلعم موس 1. لعدد 01 عتسها هو مة»عفطتعط مهعط ععطتل-

 0 095, لهق5 هزه تع طفط#. طعقق» رسستسعر ءنمغقصس ل1 ءطب ]2 هصععممؤقس لل 1 عطل ةعاص

 00 ومع مأ وم. ةقطعع عمعط ذص 2ومعممب ص لمدد 8ةعطقو دطعطع هدم طع

 8ءطرسمع ]5 هس ععممتع طععمقكلتءطو ظةقاق1 عماتاتتع 065 8

 ١ ععوعطغمأ؛ طهاقغعب طتعاغ تعط ل. هم ةاالووجتمعاط هس عولسع !ل0212ععر 038858 6

  [لطومدونئمصع هواطوأ 25م ةةعطغوم 1[عطموتمغمس ةءطعم» هعغقةسهلتءط ةهغا).

 وجسد اطودصصصغ ممعطر 0وق5 1. هم15و6 ةص ممعطعع#عي 1881162 ةهاطع2 76-

 . 0همطغؤم ”1هعغ جوع هتعط طقغأم 2), ه0ه» مممس ءطفو 10غ ةلقعات جما ءقعالب 6297.

 1ةهلدعط هعوؤذدصلعم طقأ ؟ةهععام هسغوت 5 ل. 2219, 6, 365ر4, 381,4, 403, 10و

 222 41ةرق, 416ر5. طص جزعاوص 8ة]11وه ععطعةسعطغم 1'. 561 0ع“ ]5 هووؤئدصع

 2 ةلصمو ةجوطتععطع» قسفلصتعام ه06» 2ةعصتسسق هله ةطصاتعط اعلاتد عع20 قر

 22 ممسقوعاتعط عامتءطعمةتاعملت عمر طفط»م 95ه, همدعم قصص ةتعط ةطع» هتعطغ

 2 2 عوستم متع عرض 65 ةعوطتعءطعم وءاكؤ هه لهطم» طفتس اود عمم 8

 ع 1) "هد عدطلعءت طعم 5غ:ءالود عمم عمم ال[ذو5ر ءواقسلمتمدو تطعم ةذءط مسع ؟هاوعصلم هلق
 20 8هامرتواو هس. 5. م. 266,29 3ءمامءطوع 1هجغ طفتففوك هقز ةقمذ لعاس 1مأغ متعطغ ؟هدن 8
 2 قو 2ووتوجعطعم هعمل مهد 06م ظدطعم 6+ ةلاأعس, 412 عمو © تكد عقدنتا0 51211 عار ] عن, هاا عاطل

 منغ 155 مدعق ةطفم طعتودعم : .. . . 30م 06 ظوطم 0ع قلاوص ةةط:ءعطغع نطق

 -- 4ع» 1 ههقلقم»» هه لعم» ©اهسقع» تمماقع ادمن عجفع» ]عه ةتاوعن فعلا 2 (؟1 عاب جم
 70 31. 961, 3), ةردمع 5. م. 298, 65, 11, . . . ده4 ىءلنع#» 5ءءموأعنع 8/ه2:4ماغتث1:6 قلك ءاطتت6

 "22 مزعر رمدعك ةطعع طعتفدوم : نه4 ةتتق 06> 82دءانهو] جنانعأ ةعقتنع# طقوم ءقاطعدمسعم 0ققق. . ..
 (5نوعل. عم 3. 297,8). 8. م. 810, 8 >>. س. طعتققؤ يد هسدسةوانءعط طومس انومهل ءاه ©1761:

 ةهمفمل طم ؟ةجط]ءزطود ءغءر دصصقف طغتقومم : هس هع ةي5للغ هتعطغ 522:6 راتعالل ه5 مهو
 هع. (؟نعا. ندم 1. 308,10) 5. م. 420 هلغ : تع ةمعاوسسسع ءاسعال ةلثاغع756902+ 8812 أع.
 رصدقق طعتعدوم: لتع ةمعتومسمع ةسعط مدع ءسمو رار عج افسوو () هنعا. هم 3. 413, 13). اع
 ةماطوم» 5غئالعم هسه ةهمعط ذه 36+ 06مم ءطعم ان طورععاجممع ممم ظدقممم] 8دمسودمأوم ده
 60. 5. ©. ةزنعوصم. ؟؟ذ6م 1854 متءعطغ طوقدع» ةطوودءامأ. ؟هدعل م. 11 ط. ةعتلع 28. 846, 0
 روس هساممر 1334, 20 ؟. ه. 11ءاواةم01 م25 ةاقع ةقأ م. 894, 14 مع طعطر» 1"هعغ تعطر

 ةتع اتطورعمائدمع ةطمع ةهلفعط
 702200 9) ؟وا. ظملمتم ةطوع قعد اآكهءطر, هل. 10. 0116580565 5. 3. لوم 5ءطروتطوم لعد ةورسدعأ
 5 د 11ططود هم ةكدتستسا, 70 هع وزعط ةطءع 016 !ءهطلمع 46+ ظممتمأوم ةعطم» تان ل214
 042: كدمنممو طءاادهغ. طوع مذعل ؟1611ءاعطغ سصتغ لص 6 عدس عووومدعم ةملمر مدعم للوتساتمت
 تع [؟عهمعداط ط1 دمع ةءاسعد مطتلموميطتوءطمم 1؟ةءاعمم ذه ةعوطتوءطع 5ءطمقق ههأهمةيأ طق
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 قموستج هلمصغ منع قكمد حصل مدع طلقغمأ,ر ؟1ةل/هعط ةمعدتع قمت ©

 هداهم عوص عع هزذ26 عوطتت 22066 1[ ةهنلت2ع علا. "عا 2.8.

 ل. 108, 5 +. :. 260, 3, 290, 2, 362, 1, 426, 5, 442 2: 1 6لنك

 مما]1هم طقذ 1'. ةطوةعطغاتءاط ةصطقاكان عطف نصل ةمعدعطلت ءاه رخل ان

 707جم مص هن, 156212 68 عهأأر 8ةأغمور ةسمءطحت1 ان عوط 1120 182621166, 6

 8ظوعاطت و ةتتق 0ةمطح 1ة1ودح 16ةطهطتتتتعا 128656, 12 61126 06223 2

 هماوممءءاطممب لمنم "هدمت جان نطوعنوععمر طق. سععاط 320616ر 12 061

 طقاوعطتقءعطوم 006 ط10:ةقءطتقءطمت> آ1162ةأ101 عما3ات8ع6 مفةسقلساتعاعو

 20 الل هل 2عمز> 21 61861262. ؟ةهمعا. جات ل. 22, 10, 146, 3, 166

 «, 268, 4, 441, 9. 18'هزا1نط عاتنعلعكو ةطص 0165ه ؟هدعورتعاط طقعطأ

 نطوموللار هاطاومطآ] ه8 ةهتعط ةآ> ةماعطمت 8116"1هم طتعطق 11211081165 +1

 مقهور مط مص طعس طووصقأفه206غ6ه5 1قاوسضتفءطمد 1"همستنال

 عماعطم هاج 805111016 ةطر 016 ج6 )0018ءعطق 12811611102612 1120 آطظن61628-

 عود ماطسط هزه جمعاء عوطعسرب ن0 هد ؟ه1ءطق 8ةعطزو ]9 ؟0هط] ةاتعط 86-

 0ةعطغ طقطقسم : طمع. 1! ةهدنعا. جات ل. 205, 10. قس دموص ءطقتت 85161162 11688 ل.

 عمعورع هز 1101, )9 861585 هلطق> 22115611 585 068 011عا12818 338121161

 رمزا ذطع 1مطقأذ مهعط ةوزسم» ةسك مفعم ع متعطغ عوضت دمتغ لعصص 300ةطخ

 طنط طودحك. صاغ لمدص ةمقاودط ل06طانطلب 2011 هوقو 8116 20 61

 نطورموزسمةزصصغم. العا. جان ل. 116, 5 020 |, آلآ. 5 هدمت 441, 9. 111313161

 7101 0908 ال همواةطلص1ق 06 815 1 طوره هؤجاتس ع 030ج" عءاط هزه ءطخ؟ هاتر

 ومو 1'. طفط»ةزفءوطم 1[ ةماوع ص لم 800 هدطدسع طعم عاوز ءط] هنت ةط 0612, 7ان-

 2619 هرمتجوم له ةدتهطت ةءاطمم مدح م دوستو عما وتتعطق 006ج: 26 ة1قءطم 101]-

 عمال هدف هممت, 016 زد ]112851 ةهطعس 16 قةافعاط هذصعم طة ه118 6

 8ولمست سد ع طقطومدر طوعاط ةقضة10ع16 061 231561611 323

 رص هزسم»» ددص 1865. هصطواعوطصاأو» 8006مكاتتع 76162066 (؟68 81. 21 ل.

 443, 8. طسس. 1)ز 2561165 طقط7و1 81656 هدد ةنتوطاةءطف 11 ةاناا 12 61261

 17 هزمعر 0088 816 ؟ه> هزه 065 4سوط. تملعاتم 01 عع طعقمان 15761 0'!1هزنن

 مهعاط مانع طفطان. آ1 نموه عمرجماستتت ع1 1110 12 612612 5111 +0

 ىمرنلمد دطماتقةةادر 6 12 عود“ اعوزطق» 0067 متت“ 12 6111610161: 87216 طات

 ها 06١ ه2 1". هطعوتماج2726262 8606هاتطن#238 ةاذءطق. "ع1. 25 ل. 443, 8.

 (0طو جلع وه 06ه 86:16 ط11 عت عم 120 111 88151112 8

 آم ةالومد هود هد عولتطعطمد 1"ةالمدرب 516 هاتعاط 32 8661162, 990 1'. اتتقح

 201126561856 5 227ه مطتةفهالر 5. 8. ل. 309, ( 0061“ هتان 15101711128611, 5. ط٠

 ل. 86,6 .١ ان. عمومته طقأر هم165 ه8 ةزعط ه15 205ةهط018و 01

 120 ان عقةطخاتت عون 0 آل طوريموزسفةسسصسع دمت لهدم ةعوطتةءطقس 1'هدعف ؟ه-
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 ١ ممسعطسمم 006 ةملععو ةسفلعتعاعو ؟هعئدقءاط]ةعمس. 8168 دسم 08

 ص لعد مهعطقم] ععدلمد 8هعاعطغ عدس ععم ةهسعاط دقمعالمف طفعوزؤ ةص لعد

 ١ .قصسعع عدس عمت تاس 22 ةهطتفءاطعام 1" ةعغ ةصعم06046غ6 10 ءاعطمعم» همس هذ وأ

  سسل مقطمع طءامدمعطغمؤز ه0ه» هنمم مهعطغةجانعطو ظءاطاقعمسع 5ع قعد

 . ةزرصفم ه06» ةملعععم 4قمعلعدعاع 1ص '1'. عموعفطعمب لقمع ص لعد مقطع

 3 . قةسسمء اس عمد ممعط هتعطغ ةعاعاقعغ ىمءملمم اطمصسغع. العا. عد ل. 426, 5ر

 7 491, 4. 428, 4. [مفطومطعتغوم طوت 1[ ةتع لممعط ةصلم ماعم قصي وملسممع
 ١ هلصم» 2قةوموتؤلمم 006م طوعانلما دم 1نمدو وم قصقمتمدم» ةتطعممر ةنسق

 علل 15ءطط نعود ؟ةهمطوعدو» موملمصر 2. 8. تهم ل. 141, 6.

 022 اللمع طءامسواموو فطور وزعطسم عمم هده 02ةعتسقلب 036 ةهدططه0م» هس

 7 عمهم ةعدطتقءطو 1يمومدماودر 006م ةهتع عفا ورومكو 8ءطعوتطةةطلمم ذه
 12:8 7هءاهعم جممتعاععوطعمب طاتفطود هصطعمةعاطمستءطغعأ

 ا مد دسم ذم ةئستعوم ةسفودطوم 6ع 1. ةءطقم [نةوموواعدصع ؟ةعتمسأود

 2-2 وحسم 8657: ةئءالع» 1"هدنغ هوم ةطعغ ةسقب هد قعدعس 5210 3هعوب 5918 زرودم
 22 ةيموءدتتغ ]ع مهعط لعد 1زص0ن710هع]1مص © ةوءطسقعاع 065 2 مهمموءاوعع ةسك

 22 موطسو 1ةةمصلر ه0 متع ص لعد 8ءماءطغ عدس عع 016 عمق عع طعوعو»غ اتت

 علق تو متءعطغقوم طوووتعطسمأ كتم ستغ 06م ذص هصقدمو 1ةهعاوسك عمو ةتتكن

 عمممسس سس عدعم ]مدعو ةطومعاممكط سس 2). زكام 1'ءتل زرودع» ال هعامسأغعم ل16

 22 مس لل. هءالطوؤ طعصتطععدب 05 هقسعطستمأ] 56104 طبعووومأ عد ص لعد ة22طل

 2 ععطقم 1838. ةتصم [مغ6م1هجوم طقطوم. ظنم ةسقف»ع» 16أ1 تمم ةطوع همك

 ]ري ععطسمسمع وص زنعوعب دسم ق4قطوعطععلت طعس 065 1". عم ةعامعم ةعاس. الاستع

 طءعالقسمتع ةهتص0 همعط همعاط ةتستعم 8ءاطاممع ذص ه0 الآ. ا. 8غممد ا01165+غ

 ىمملعسرب ةصقطءعوسلععع ةواعطعب لتع ممس 8غمص هتعطغ ةهعاطعسسأ 020 06د0-

 >2 هداهم وءطعم0 ةولفعط ةطوممعامغ مصهملممرب 2. 8. تا 8. 106, 16.

 ا ظمأ لمد 8ءمتعطأ عدس عود همس 0 18 ععقسممس عمد 0206 هد لعد (نطق هلل

 3 ١ 36م 1. ”ةعطمم [لطومووغجمسع هم مونغ هلع دقوعاتعط 8 ةعاعمعت ءهطغ ععطمسطست الر

 1 . ةعطمسم دس تع 1. ذص 8م مصمدتع جه 01كطعس. الاسع ه1 261 ع265562عالر

 هدوم سعطع عطقغممعءطعم 8ةةعاكعسب هسف #06 9. رر1م66”, لتع مهص ل. ةص

 "2 1) 1س جالووسعتسوم طتعاغ ةزعط 3[. 18. ةاعرم هم ةذء ه0. 8هزوعمط-ءالتسعاع ههه مدع ذم
 مءدتومد !ةلتعم مف ءطتعمل هم ىتعط ؟ةعوسلععور, متعطغ ةسسع» ؟ةءعطغتوم طبعدعوجتعم. ؟ وأ. 2. 8. جد
 3 290, 14, 381,1. ؟7هم ةهنمعع قسكتطعممع ةس0عمم» قسعودطوم لمع طعطت انطعععئئدمع ذقع
 طقوم قطوافسف ععممسسعم 7020عدمر تأ ءاصع ؟ نول ءزعطدمع معطتععنع» قةسدوفطعم 562215غ
 طقأر كدمد هزع ةزعط ص ظءعدع هس 8ءطلقع هس ل11دعءرعاةسلستمدع طمع عملتو مهد ءاسمس 06
 هساععءطعتلعم. 15 مصدقك ةمفلعةعءاكلتعط طع هرععطم طعم مءدلعمس, لققمك رصفمعطع طقفع ةمق 1.

 ةموععةطعاع ظءطلم»- متعطغ ممم 1[ةططمص ةعاطوؤ, ءمصلعجم ؟هر قطقعطععت طعم هسا طمعا عمم

 ةعاسعم انطورعماجممع طعتمطمععم. 1! عا. ج. 8. جم ل. 11,15. 188, 15. 83359, 3. 413ر 3, اه. 8. 22-

 الس ةطءووم ذهغ زد طءأ 06م 7ءدزهغما] دمع 6ع تكءطغوئومر, طعطت». لطعدعدجأوس لهف ةعهطاقءاتع
 02ةوتسما ةللعتم دقق ءوعطودلم
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 ممطع هزعوم انس ا 1 ءطمانر ةايص 1'هز] طمتعطتغ ؟ةاطامنمةزم» ا[ هزقو 6186ه 79 ان1-

 لمدير رصف هذصم : قسفصمطتمو عوسسمعطق نصل ةثدق 2656 طفاطال, 1 طور ها ذمصف

 عومومعطقم 3. 403ر 6. 410, 3. آه توودو» الطوموونمدصع مدعلم ةنعط لف

 ةسفومع ["هرنصم 0ع ةهطاةءاطمب ظمتسم»هدو (ةو عكر هه عاط عموطستزب م6518

 زةاوسفتءطو ةىدنملمةعاعم مسلمس ةسعنعط ةواتنع ه1 مدغم ةانق لعسص زاغ01ةءطعس

 ليمازمد 71606: عومعماطودعر 016 06ه ى4عكما“ ه6ه1طو5 1مم ةزستم م 128-

 طوح طقع 2 ا

 1"ممزلتعط امطسام» دصح 1012من 0ةهج 210 016 1 جانتط 1اطح

 1 عمد 1 هرواقسلطصتق 065 8ةهعط] ههعطع» 17 هعاعو5و ض0ه201ععج 86ة1عطختس

 عمصعم» 20 181ععقصعتس عمر ةسك حطو 52062: 061 216 6

 هوم مط ةهزصم»» 1[ 0ةاكذتت»» 120 11عقصخاتت ع 068 1'. اوس 0ةطم»» 0ت*عطع

 هلق متعطق هنغ ؟0115:ةطق1 عاععتت قسمم»ندعط ةهطعطود. 1سم 1 ءطغت عقر لعرح

 ةيموطتععطم» 0م عتسهأا ةتعط دور ةمقعط]: ةووودقمر طمطت#ب ل طومةوطمانسع

 زءقسصفو طحت 0س ءط ةهزط6 70111ع6 انتد>09طءز ذات ع 068 '1'. 20 هذة ة6أ1-

 ىممزوم عفصم طمع [لطومووةددصع عوطوؤود مةو»لمص. 1آس0ه5 قتلو لذم

 101 عمر06 جيومفدتس 0 11]62816ن2ع عمطأت عمار 1012 21 2618612, 1011 161نطعال

 ؟مرمهزعطق 05و 1." ةءطق [لطوووؤمددصف عمط»ةبعطق ؟ة"لعمط دمتتقف 2). 8

 اوت ةهزط6 ةوعطاتعاطو ؟هعاعونتط متت ططقأ 06ه 1 01ةهقودط 117 هعاعو طةطقطشع

 هاه 11ه6هرمتمد نطو مهدعطع مطت10م10عاقءطع ةءطح1 م1 عاعمتا .طقسصتتةع-

 طم] مصر ةاطمع 016 يىوطل] 06 8هزقم1ه1و 186 صتعط# عمات خر 50  ةانأك

 ن0 هزد6ه ط10ةوو2> 12156م"21102[6 06 طق. 1 طورمووؤمدصع هطصق

 1 همعامزءطتصع 068 .هةط1ةءطعد 01 عاطهاو هد )0015 ءطع ه:هاطاقءطقت 2طقع

 10ةمرطم» 660ه طصاعو» 20عموءطت1ءارور» 1>؟00هدر 016 ةطصق7» عوطق 1ءانن

10 

 1) ؟هم قسم 0ةماقءطعد» 771606عمطو ة116: 18د ءطغا عانص ععد 4 1 عا
 زنط ةطووطفم عم 03عام. اللستع 00ه, 170 ةهضأ 016 22ةماقأ ةانابتتك 4050:هعاعمو هقعن كام

 1هعمدع ةهزمم5 ©66ه0ةماعودك ةملكعسر طفقود هنو هع 5غءالءدر 7,0 أم 811557 ةرفأ ةصلمأتق
 065 1. ؟هد:1دعر 006 50 ةمزصو [آ6]1طهد:ةوامدم عقواا 2 1115576 ةأةم لدتنةهد ةانطتنقت 106,

 1و1 هزم []هطوروهاممسع طفت. داق أ ةائنس ع 6101
 2) 2[كمءط رصوط» عتاك 088 ؟هص قمم مم0هرعمم» ًاثطومءمئئيدس عوهر 16 ه116 ةدئقك ةصك
 6ممضسل 06و 18مط». هام 1 عن ؟ه0لعص ةذط0. ةسعا 016 ص 6 ة]1ةطت[ةص]ع 1 ةلقوط 761616610
 هطود هةر قطمسغم 261 0ةهادءوطمم ًاتطورووؤموسعمسم ؟هد 11. 17. ةغمرم نسق ةلسصقسانفا 13ةدطع
 عمرسمس ةزص4 متعطغ 2عمزذ معو ؟هلفءطعم 1مأنومد:ءاهكخمممدر دهعطغ همععقءطت ءانأمص آنطنةنط161<
 طتصعمم, هسقأقم1]0ءطقدر جوع "1611 هطقم]1مهؤغؤوم 1606 مملنس عمم نمل متعطت تاناعاقك ”هد
 1مسساتتس دمر 016 ةهصغ ؟هافعءطم ةروواسدمع 063 طقطتن. 1'هجغمو ةتنات ءاععوطقم. طهزو هطوص طق هلع ع 166
 1 طور وغممصعفرص ءأطملع 63 1'. ميسفقأ6 لعد عد: قوطتةءطمم هماسمس لتعود انطورتوءامءنتط ؟ةقأ
 دستنطةدستس 011ءطف ةءطخل ءعاعمزغمني طفضوزع قص. آنسغع» ةماعطعم انطصقأ[ةصلعم 156 68 50881 كان
 ممررممسلعصر 0883و متءطغ سطعط» 1115ذعتت2 6 ععصحعطك مددتتلعص, تهل 0285 65 16
 ات طورووؤممرنعم» عماسسعوم 1م(, 71616 ةءطعستمتعم 5(ةالهم 1ةطغأع مد ةدناهمدوم نسل ةانعاط اه

 مم:ءاقس011ءانما 1"هدنلت
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 1216 861عطغ1 عد عع 0120 .آلزا" عشت 211118 61.

 3. 3, هلك. 8. 3, 10. هر 7[. 4 ةقغ قكذم 7م. زلاط 8اق ل 0
 . هلل 1ممواعغتم ةتممق آبمدومعب 06م 8دمطزو دصتغ ةدكلزد, همك لعدم 8هعطزو
 : وزمط طومدقم ذص 1كظةنسلعادسع طعسععم 0116.١ 1نع ظدعطت و ةنص0ل مقسلتعا

 . قتو ةمطعلتءطم هس تو ستصل ءطم ال طومان ءاومدسو ؛ هرجوأ ؟ةهممءطنعلعمم

 ررقاععدمةدتعوسع]] عدت 9]52520 ةدمدغ هع ةطع» طفتلف عممقسمتلع7 20 210106

 لتعم ةزسمسلتعطع 18ءىققطعمسع تسغو» 016 لعوز 1ءاععدمصسأصتقوسعالعد هك 6

 طمأن ظوعطرو ؟ءعطلخ

 3 3. 6, 4 ١> 5. 8. 5ر 19. +, 4. 1. مصايب انكم ذا تدلززن )مديغح مااا تا
 ١ ممدو ذد مع هزت دروب حصد . وس 102426 ىلس 7عا. ةلهكمت 1-1815

 1. 6هاةعتطم»ب قططط. 06م 15 هد. 4 77. عم 6ةءانصععم مطنامو. طئقأ. آكل
 طمدم 1آ01"1جم.50. 15. 1900, م. 25, 1.

 ل. 11, 15. 8. 9, 17. ةهغ تالا“ (؟عآ. اذ, 12[. 2.) طممعاطكهطلم#. اله

 ةملعموم ق4سععمطود هغوطغ معطقع طاخاق

 ل. 14, 74 811,16 ه0 ح04 عال, 2.0

 3. 15, 2 7.5. 8. 12,6 ؟. م. 1. تتاززلا) صدمات جم 1.08 207777 ؟عآ. امهر 11. 3
 3. 17, 4 ؟. د. 8 14, 10. ]1 ردت ذدح دصالم دالك )31. 1, 21. 3.

 3. 19, 5. 8. 15, 2.7. هم تااشزرز1 تا”ةدزت صا0الاشتا عا. امر 2[. 3. عودمعتسأ
 222 هلص04 تمهل هغةمءعطو 111 ءنوم هس لدعتم ةعءط-طممدتعةةمعطم .8مالمقس لأ م-

 222 هزغوص ه6 همععماكا ةعواذم 1!ءدهوصر قت نع هه ممول معطف موانعتقدو
 2-2 ليمهطوم مهد طوتسع1#ه1 860همغدصع ةتضصقم

 3. 25, 4. 8. 20, 3. ,. هم 72 700 .٠٠ >طغططا) طهف 1'. ةصموطهتس هم فلختلاو

 2 ه904 فلكتلاو عواووودر فلكتلا زوؤ عطو»  كءطغتع همس ه06دغ66 ,تسمطت

 222 مزمغوم مهالعمب هاذ هع سقواتعط ه0ه» طئالنع ذهؤ”, مصمم ,متعاط انط0ت 98
 22 موصتتطممب نم ظنممم متعطغ ةمووطمم”. ص 11د عمت طتستموط ١ قمعوطتمءطعص

 هنو مهصس فولكلا ىف .لخد مآ. 8, 2. 5.

 3. 25,6 ؟. 2 8. 21,11 184غ مدار ماس مهم ذداتن, هزدم ؟ةمعط انس :

 طعودمكمع موص ت53 ما. موس 7212 ,,لبوطس””. 85 5011 طفتقذوم : خ20 1

 مىمزقد لدمذو ةطلوصعطع» اومطص ؟ةم10ععد ععطغ ةهنف 8سععطغ [؟مدع لعدن 11158-

 1[1مجود 068 مغ معطسصعدع]. 1". طءدستمغو لعد طا. مةوعمس 722. 6556

 "0 مقممب حرطرو ذذدح ددازرج ديب مدحم هاطالضاال همز وا. 1, 10
 200 923-3, 10. 8. 22, 19 ». مات) حاحا دددروط) درصرترمط طومان 0
 "0 ةكوحأ دممد يررمدا مربدد رصد زدزوذ طدمممر زذ دريس ماصحب مرح ذيج درطددرصأو
 2 1. مقطلغم نع لهم ذص 06 هدطقستسو0هصتقءطعس» 1طقو1ووتو انطاتعطو ملع

 ليعو رر الز ددعس تصل ائطسص” نوعا. )هر الآل. 8) 016 هس لهل مسدس عمطلة طع

 فا سرا
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 1ا1نطم آا"هدمم] ر,8دعوم 120 'ئطتص''. 411601388 8501166 هز "72052 ةةوكأن

 51212 ةوعمطر 006 110725 :

 3. 28, 4 ؟. د. 8, 28, 19. زون تتلدضد ممدصتت هكنطقو. الكر 1
 ل. ةذر, ,1.١8.29 11. ؟عا. ج1 ظ١ 71352 ”ر 2.11. لق 861611

 1238 ةايرح هتف ه2 1. 561585 هنن/ 6710 01 ]11 ةعءط٠ 20, 20 عةوططة ع6

 1كهدز هاعممع 155. عا. جد ل. 196, 4. 2[. 1. 1آة» ؟ همةمدومتن ةءطقتما هل

 ةيريرح ر,ق610626 668206", 1'. 0605616 ه8 256 8 وآل 1" هذط ه1 15 علو قاد م1”

 0. طب هج 2"1ةزوصر 110162 ذطط 66 عم28 912 تاتث* رر 66 هآهط عمت 601161001184 ”*,

 ركل 18111616 681061

 3. 38, 6. 8. 81, 6 1. تاصاقزت رم مداطوصرطددص كاصتدل هور 5. 116م 4

 لهم 1ة[ههماةطعتمسساتف 215 ناميألا رر26“ مدطعو ©]1ةص56* لمص كرش ور1ل118-

 انندصسمر, 1س ستاقةا 20 2012 ةطعاقساتق“* عومعممنطود* عمدذم]115. ١1 هطا ؟6ةغءطخن

 12812 8012865 112661 كرش ةءاط]وءطقا6ع رر1آك 6156161“.

 ل. 41 هلك. 8. 34, © 7. 5. 1. كلزرلاط )"طلق اكان رض طاطا 0577 0

 طيح سل

 3. 483, 4. 3, 0. 8. 86, 20. 5 5زنا مرا زدزصذ تطرسصت هدانن ذا 5 ت3 تح
 حصارب دصودرت ممورح ذم ددحرت رياون درر اةذما”. عمر 1

 3. 49, 11. 8. 41, موصتنا#. 1, مال ١5 اان كد ذد زدد1.م. هر 2.5
 آو 8011 طمزقوو» : 2عرودوهع]ب 155 ]6069 ةةزلطهدو اط©اصسع ن1 ةاطقلكاأا 1

 3. 50, 6 ى, دس. 8. 42, 7 <. م. 1. ذددر دامرج صان طبرج مصحصتت مددتطل
 ا شح كلا

 ل. 58, 13. 8. 50, 16 ةزعوتعطو كاد ظاللقذ 28, 011 0165ه 1112158 عانق

 زد 016 ه1عمصملم 1"طموم عمطقا», ؟عآ. هل", 2[. 1

 0.59, 6. 8. 51, 8. 1. دصاح صرع مزربحك دووم مدرس ريذا دج دددت مدت تربل
 دو درب 1. ددوذ هكا 18 دمدانن نورد دقطنت (0. طب موسم هن هتعطتق سقواتعاط
 مار ةطص 66270 5677" ءق8ءر٠ عه 8اعطعق جد طةهماطوعطغقوادب 7611 ةان ق ععوعط»16-

 طفص طقه  طوومع ملغ ةطص ععققطع» طقطقت, 00ء هوز دمهعططما) )88 5

 مدربدد مدممرذ ذدنزل ديورج دما مصر ميم مانو ضارب ضصاربحل حددادب اذ
 ردذ ؟دردرلا ددذ دقدرت م. ها" 1926 1م 1 هدوم 61ه ءطصستق طوهلتعمأت ةذوط

 06و 10ههو دطقد ذط 06ه“ ه"0515]م» 860هدكاتت ع 5702 باتك ر,8هعطل”

 متعطق ةاطم» 12 ةعزسم» طمط»ةتدعطمتب 860هدقدم ع رر5ءط71117*. ]لق 12011885 0

 م1مطخع طمافقمرب لا كد 8 د2* لهططت 217 نذ ددودم د.

 3. 04, 8. 8. 57, 9. 1 داحصما ذرةوتا ماظطتا رهن طوع اعلا 7767100110-
 11و 20 جامد ص م2ة6هأ202ع''. 1" ةلاكسالا م. ة., 0. 14. طهأ 1. طق“



 1 عمزم ةكودمنتعدلعدغب 025 هغوطغ طقم» نع ويغتلا را نقص 0 عرمان عت”, هنت

  متلعم موزغم» دال 3د525) دع خلاكسألا . قس هملعععس 8؛ءاامص 12854

 مع هزم طوزقم ددمحسسما» هسأ» ااا. 7. 106, 7 7. نع 8. 100,4 7.

 طقف هم ذاتذد نم كاكتسأر مده عومق عمق مدققأ هدص ه5 ةسعط هوالقأ

  [ومستساق تع 1ةكعغوسص مور ءطموعم 1م. لك. 68, 2. 8. 60, معصتاك“ طقأ ل

 مصاودر موقتع ةهطوع ذص 06عم 885. ةلاكسالا ةئوطغ (عا. ض1, 0. 16 دسم

 11 4 سمه ذاتك هممءلممانعط مةعو. 2[. 1 ته م. "ا. طوسطغ ةسك

 7ةهومطعم. د ل. 65ر 5. 7. م. 8. 58, 15. ؟ع]. م. 5 الل. 1-1٠

 3-.-67,10. 8 60, 1.1. تدردم مامات صاصخرج] هاجدتد ماطادج) 2772 مانزل
 ريودحذ ز5ل حمد مصات» تماززر مرج ذديع هند. 7مل. قم ؟؟160همطماسسم

 هدول طود ةدغموم هتمنوم تهئلاعم ممتغمعي ترططمو ماعد اةصدأ. وم 702+
 مامذدج طلع .ةهمعط دس 0ينسهل م. همر 0. 6. معا. زولمءل 00ج

 ّ جاع 856116.

 3. 61,14. 8 60, 6. 1. 5” تاطنت مال هدر 0. 12+
 71-720013, 19. 8. 64, 13. 1. انيند د5 ممدود مو مجحصم ذك مدتكط ل
 2 20. فص 611+8ه موس 57752 نع فلطم ت6 مذا طوودو» مدققوالر 0

 - ومعط مط” 5م قالطا.
 000 4 52-09-24 اه 8 411 3, ؟اع نمو ل1. 1

 3.86, 5. 8. 80, 20. 1. قماطوب ددحمم مج ردد جاسم ود نذر عآم م. دحر
 0 2, 0 طل يطتعطأ عطو» مهعاط عدت عقمتموم [نسكذسعم 2116و 06قلءمر ق

 2 06» 8ظهةعملم ةهعتس تصف عطلت وهو”.

 ل. 86, 6 ؟. م. 8. 81, 6. 20088 © مهعط ةعرص ةعوطتعسءطعد ؟؟ههأ]ةدغ

 آر 19/7 طمتمووم: ةردصأ مرطب ظزلدل هدتوزرج كزلد مااطبع هندص هاله رمد
 ظمأ تدمج فردت همصابما تووحل مادددزوا مددت تماما متمكن محادزت
 711 مضوم هدضأ مح تصدرت تمص مدلك مريدكا دمع حاتم ةضاقالت
 3 3. 87,9. 8 81, 7. م. حاااز ةاورظ ذر ةايبحرت هددحم مرتذد مددت
 "0 مزلاضتا ددك رذ خذاحرم ماد ملال 11+ هال ةاومم ذرب بح ديم كاد دححم د

 "وطالما ممطر م. 1, 117
 200 388,11. 8. 82,3. مي 1. دوق ددم ايجيطل ريع محاحتت كات رص مااطنم

 22 مذأذد هددحص محجخمأ صدد م. 114
 200 7. 91, موصدلل 8. 84,8 ؟. مم 1. مهعط م. 1, 12 هذاا 1002 طال
 ١" ةدضناب خص نمد مدد ريدرو ريطاب مط دااثزرذ هدمرتأ ةضزاقا همدن ةصاطتن)

 ١ مكتم هدارت صخب داطالظم تدم:
 "00250 3,99, 2.5. 92, ممصصلق. عام م. ا.ءر 2.

 011 255 3.99, 8. 8: 93, 10 زهغ طاح ذزل تتاتنق) معطغتور مل ا. 12
 200 كو 3. 99, 4. ؟. 5. 8. 93, 10 ؟. هن ؟عا. م. اما, 2[

 25 3.106, 7 ١ م. 8. 100 3. 37. 0 عام اكرر لا. 4
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 23 1. 101, 1. 8. 101, 8. عآم م. امر 2[.
 ةءاخل. 101, 4. 8: 101 19. عام من أبر.

 ران 1. 108, 5. 8. 102, 11. عا. انهر 2[.
 2 37. 108, 5. ؟. د. 8. 102, 5. ؟. د. ؟عآ. احر 2[. 8. 31551 ]قدصخو 121
 رىومطاوس عطول” طهلمتدكوه>. '1'. 110656 هتف 5235515 0و8 آلآ ون6 315757 اذن رول

 رتءطخ عم ' ظمزط هدكم] عع ؟هد 6 60هصلعم جان 660 ةهطلعم, ؟هاج '1طفاططق تان

 نطو عمطمم»''. ظووفو» مقلم

 8. 106, 16. 1. »هورمداد تالة رىرظسطم . ؟هد: هتسمتم 61061[1** م. اذار للان 3.

 3. 109, ممصت]ا. 8. 103, 4 ,. د. ةؤوطغ طاللظاد>» ,,لكهسق]و” ةت» ففانم
 م. الر 11: 06 عمجقةطسلتءطع قىسدفلضنعاع طقوس 1هذ 220د, له طلع دتعطت

 11مم ةطعم ه0 ة1وم لمسحسم عوسص هنسغ عذصقب ةهحلوهنم 016 026 دنص عمات 215 016

 خدمددت ,,0نو 8ودأؤو1” عنطا؛ ةيعوألا 1010. هله. 1هط ىنملو ات د
 »ممن ةطمس. 216 به. طاالادت ,,6؟لقضسسو“ عجوطغ هد هزصو اود. ةيعمألا
 همصاتعاعب 016 ةهطو» لقول 1و, 7هز1 ص ةيعوألا ةدففم» لمد 690ةحصسعات ةاتعأط

 016 8ممصط]1286 هذططووأ هد 18

 0. 116, 5. 8. 109, 18 1. داحرتاملا )اًاثثادالا ,, 13 همعط ع لاند ع 10 1761 3831م

 7021 1]8ك1ه؟هط”'. اا, 2. 5.

 119-210, 8 7. 0 8. 112,5 5: 1: ك1 11 لا

 ]. 120. 8. 118, 12 7. د. مهعط 8ازت دال زهؤ 1"ه1عوصملمو ههعط م. اان 157

 مهمطقد موعود: 77تمد5 حايزا مديد دطورج مدامر» دمع مدح ماهالط كالا
 وطرب طروحر ردود ددصرب دددم رايصسعخ عرج دكا رددحاب مرتك ددد مورد ممكصللا
 صداانن ذرب مدطصلل مزلدد كارد دارسد مرن دمع مال رزه و مرد عذب ممددص

 مود دكمماات مامح طلطح مدعانوال مرااثمو دود مدام دذرن #5 اةئ5
 , صالحا ةطارع زززدل) مددوجازتن مماطإل امانا دود هاطح ماقدع 55 مذا
 ل. 122, 5. 5. 115, 12. طهط]أ طقعط 12 270517” 57١ 201262061: 2ةقةمنق 28]

 م. اك, 62 عا. 2[. 1: )>2 هدمررطأو حدد دحرت ده ذا دمر كارم ميمكا 18
 تاضاند 51 215155 كك كلا 110 5 ات 5523512 72 1 0

 دلت 201 طا طا 1111 1212 222 22151 1 ا 1 2 ”صصفم

 ميجا : مدمر اذذ ماامدصامن ماد اطل ادد ريادودم طاطا زازا دردم تبادل
 ااا

 ل. 123, 14. 8.116, 8 ». ن1. 1. 77 3557 5طذ١ 2,05 5201 ا

 ديد مرددرد ردد مدحت حدالاوم جدن معحضر اثر 10.
 3. 124, موصتاأ. 8. 117. داك. اذار 10 1. دطالا صاحالل حاد طرت طاتط 50
 -دصربط مر حور ممارو دم مروما ذديمم رم مكمل دضلا مماجتابو .مامضالا
 صاخاجج 5١) )27 ه6 هلمعطب 1816 دططتقق 088 ؟ه2 1. هدد 177056 بابسأ

 را 561 وص عوموموذو طلدط ةؤوطع» (عوسصعتم»هه6820116طع» مقةدعف . هطل
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  م»رران»»), لكم: 16610ممعوستاغءع] هسف 11 مطقسغم» هع. 18216 706

 هن تح ةما1 طعتممعم : رىعتس4 ةمغطوطعا 1 ءطع» 215 016 8معاقعس” ه0

 لنو آه. ضوعأ نع زوعأ 5 امر 2.2 2 7همودقر 588 م

  عدسفطساوع ع

 .7١3 193, 3 +. د. 8. 121, 5 طنقق طمتمممس: ”ةتاظ 217 طتاشا ل ذل "تا
 دود دو مركدم ردد ص رم يرتب ةدرح 3مل مدام طدذ ماحالالا سل
 .طوهممام ل16 6 قدوم عم طظطعقسسءطغ هسل 80 ءطععطقامدمتع, 016 05 )6067

 ١ 6مقةلات عاععزؤ 201155 لتع كتع مه ءاصعسس الكدسسو جم 11 150, 06# 61

 6 :ل1مدعم طقطم# دعس ظفسعم هؤءطغ هله 08. م. !11*, ال. 2 18غ 6

 ]طوع وامدصع م1عطغ عوصق 706 ش

 537 199,4. 8 199, دلغ 1. تاكم ضم. ار 1
 31. 129,13 8. 123, 13. ؟ضامط هكعءطغع. الكا, 3.

 70 37 1830, 14. 8. 124, 15 دصسقق ه8 طفتقفوال: شن 277 2 طبدرل ادد
 ” رك عم ؟تزلك# هددما مدا د زن خص مالزتد هاند مطاط ع ةمداد
 ١ ةايايجات مد حجر مزج مذازنو صدأ هصااح اع همصاحات م. ازاء, 2. 2هعوط 8.
 : نانو ع حذرت ذرملا طهأر زم هعمل هنأ اطهمتعت همم ةعط امر 2 :تافاكم وأ

 ةرخآلا ىف. 216 8مو. طقطو» هتءطغع ايندلا ىف. آص 1. 5 7019256 6

 لص 2. نسل 1. 186 06» 2مزعءطعدفهأ2 702 اينأو طلق دتاناكم . "هوع» 8

 31 رمسم1هغءاهمغمص ايندلا ىف ةدموولاود. 8162 موملعم ةتممواطوم وأو

 0 اا ووجطعععوطعسلعم ةدنعمم 16م0هعطم]غ: هع طصسعف اينللا ىف هتافاكم

 2 ممزمدوم. ظءهعطغو م. اذمر 16, »0 ءهطوصقملاو ايندلا ىف ةؤوطغ طتسعععوم 18غ

 3 2 المو 11 ةيخالاو ايندلا ىف كءطغعر 5611 006 2116 نسق قعاعط 2

 ١ 1هطلخطق ا وطععأك ستغطتس ةهسعط 1غ لمه, (؟عا. اذه, #14 همه !؟ ا, 18 ءاغتبأ

 ' هللا باوث) جممدسسعدعوقموو ةنهلب

 20003. 181, 1.5. 8. 125,10: ؟. همن1. مضت” قاطلات. احر 1
 0 2# 132, 197 8. 126, 4. ؟. 0. 1. ]0061 141]! :1221:151١ لا 1415-2 2

 عجرم طرد مام ١ مداالطو م. ار 21-6
 7 3. 183,15. 8. 121,14 ؟. مب 1. م1077: ت0 ج4 27 020:77 رعت
 58 رمسس لعدم تسع الط ءمفءط عتب 702 1:7::12/غ ععطعسب 0ع, 7عطص ءا 62

 ْ . عوعطج يطقلغ سعءطأع هعاوممغ دمصل ةعاععسسغ دسم عم ةء!طوؤةصلتع 016 ا[ عطق

  طمزغ .ةامقتعطأك طءواعءتغعص ماتملعر 0288 0ع طكعدفعط 016د6عو ة4لاعذ لع

 8طقملو» ةءطصللع2 ؟؟نهطلمسي عم ةيووعطع ةهعط لس 8وط] سستم ع" عص لعل عأعم ..م

 18غ 1. ذدرنل ىاقماوطل منع ةمرعاإل رروومطتتسكات ع” عوطقطأ# معا. اذكر ا[. 4.
 1 ءعط عاوسطو ؟ةءاسصعط#ب 0888 م مدرع هج هنت عومعطع [ ءطعد طقأ 4

 لوقو نط قطو ءطععأتطو» همس 555 ةس0ممأوب م00ممععط عم ةزصص 043 كة

 7 ع1 0ع مسجلع. 8ه2ازو طهأ 116* عقل 83 ذديجرر عموم ءطعت ءطعص.
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 1. 185, 14 8. 129, 5 ». م. ]أر 8. 1. مطلق 77257 ,,ل1و5 16
 1سم نط“.

 ل. 141, 6. 8. 185, د]5.. 16[1عا اص ط2 ههططوتع هذطف ةهطو1عءطق 1 8

 ]عمر ماعم" 70ه, عا. |, 2. 3. 8ةهعطقور 06 هذصم 166165626 7711-

 ممم مز56206 ةقاعومم 160ةهدءطم]ت جاتا ءاعا؟ همر 5111 طتقت“ عما ت06 261701*-

 طعطوم, 0088 016 ظوات عاود ه8 1هؤر 0316 انطون ل16 ظتسطقأاات28 068 0

 مس ةسفوو» © 1هنوط عورزءطغو هعطغر مدد . ][ةطقءعطق7> 062 8

 زطسح جاياعمددسس م7206 1018ءاطع» انه 020 1066116 هلطتقاتتت6 1120 ا

 هد ةيوطعس ذط 06 تدلع 18615 ان“ هاظ101:5626 1601628156 16.

 1نزوومو موهوؤ6 هزسمدتت طظمووه داعطق عوطق ةءطق 20 50 طاةعاطقو ها ل1:عط

 هزم م. | 3.[2 طوموزاو همعو0هدقعذو 1همواعكاتت عم تلم لمد ه21556عقط 86-

 معمزجؤمرج ةزسص طقضوتق. 15 2288 0هطتص ععقذف]]1ا ةولذطر 05 © رس لهن

 دورت 1. 861585 ؟0عورسم متت ه2 77106 1120 ط16017عط 016 46

 1كم رعواعطم» 065 جمهط1ةءطعس» 1'هعطوو زنط ةهتسعت» ةمقاونط 118208ءطصتكا (2.)

 عومو سم ىعاطغمر 006 هط ةءطمط 1.55 عموطاقءعطع آل ه:12عع و26 1101 عاكأات 621-

 طت1و]11. ظاعطقا ع 1221188 6868 0س مم تكددتوم موردجوت مكاصم يتق

 كومو ذا مدمر مرج مطرد ردصاربضم مكو مدي تدضازا -هصدسأا كوت
 صدرك

 3. 143, 8 5. 0. 8. 139, 1 ذهن دات مطاع. الثوب 8.
 ل. 146, 3. 8. 141, 13 ”. 0. طانققأو طوعا 2. |.و الآل. 4 105932 رش

 ةزمع. ةؤوطمم. 1ص 8وعطز وه ه”ثمطثدء)ع“ 006116 طقأ ةزعطق» 06م 8ص ع. عمد

 ةاوط لمد. 8وعطقو 561585 10 11085685 هات هد" 76ههذو2 062 طقاطوات. قلل ءادت

 هزم 0هدون1 عم 8وطوحاتس ع 06ه طقطم هدد 1761 01/611518111:0191:611 0687” 1210-

 مطمذمم دقذ ذصص 1ةاونمر 06 016 526101686 ]لن طقتتتات 308 61175]811 4

 هطز هلعازل هلق 8هعسصق 0151611, ؟هط] طءعساتس 0هأر طتعطل 16م دنت ل061 1101

 038 لورد عطمووؤوت 20ه طعام 110868 8 متممت وطغاتمط ةوزسم» مورعقم11

 طزعمت1قف هزصوس طقطع»ومد . ظفصع 2062لعمطصقر اعملطم» آ025628ءطق60 2561

 جعوزسءطع» لم دطصت 0061 3206172 2همطقأذوت 01262181612 © 686126 0

 1111 عن1عب» دمهعطت. 1ك16ن6و عك قةعدسع 7110 0ط] "1. كدت 1116166112

 06و ةزمع. ةذد طاست» ؟6هةه212886 طقهطوم. العا. هزه هساقواتت 5 ل. 968, 4

 3. 147,20. 8. 143, 14. 1١ ١مطالصنمتل ماااطدلا دادحد) ذزاطمدا تتدكمدا
 رورو ”هدحانذر م. 8, قر عا ل. 148, ( نصل 11. 8. 148 مودطتت]ان. 144,5 1

 ردا هذولا

 ل. 148, 2. 8. 148, 10, 7. ان. "عطا ع 121212 را هدرة جوت. 11016 0

 ةمقةفم» 1. تااطحطرت كحد : ع1. 123, 21.0

 3. 152, 4. 8. 147, موصتاا» 1. طاطا درج ةدورج هممت تال ىنص لود
 هزسم سس ع ملأ 06 مماثل 10 ةتققمتط ؟ةعطصتص1“* م. !ور 11.
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 3.162, 7. 8. 1587 16. 1. )"ماقاج تمرح رح هيج صم ممصك ماتا "د لع
  مسكوع لتع ةؤءطقب ىعصسص ةهزص ةقطقأوسل 1ص 06» قطعأوصسستان2 عع 2

 181 موا. اد* , لآ. 5. ل1ةعاتعط ع هنمع طهأ الل. كادوا ععمعط ع: ءطوص. عل عدل

 .١ هماممرتءطغ طظااطاقتت هع آه. 0. هسا 8.

 7 3.162, 19. 8. 159, 1. تكعطغوع 77202. طهر 2
 3. 163, 18. 8. 159, هلك عمطعوبعطع 1. 2700577 تع قرلأر ل35 665
  لمععا )502م 160م ععطع» مقعع ,,لهقق هم 2ءاعطعس 06ه 7هععطق»:عاععتأ

 ٠ مس0 طزعموغطوماعءتغ ةمرومطل ةدص 06م ه1 عطعم هلع [ظة»عممما1 ءطعد» طكهاذدسع

 دس ةسنلعدعاع طعةسعم.”” ام, 18.

 3. 164, 5. 8. 160, 18 1. اطصحاصم مذرج دقت ذل ىرطصل ؟ةعوطخمأ ظل
 . ععوونمو» 120617” امهر الا. 2.

 3. 166, 1. 8. 163, 9. طهغ 1. تااظط 720 2+ فلخاتسم ىو رروزم ه2 2
 604غ هلق الاوعطأطم]ععرع لعد طعووطعغوم هيلعمعمعم 1[ عومرصسعم”” م. اهني 15. "لل.

 ةععطعتس قصقأغ055 هن فلخكتسم عمرمرس نعد جا طهطعس هنهل 01156 ع5 لمععط

 اسعد 0ع قدمك ممذادس ع 0648 ل 0616312015 311 ععاتت عق5ع2 672 كتف 01 أع ؟561561-

 169-3, 6. 8. 166. 1. 1. تهز 5 ط:مدخر ؟عجآ. 11, 27. 6.
 ل. 110, 4 ةهأ 016 ةسعوفتطعاو ا"لةع, هلتصف 186.

 ل. 181, 6. 8. 149, 2. طهأ مرطددب مرد اطونسم اند ءءامععم ص 0ةعتسوا

 معآ. اةمو لآ.

 3 188, 3 0. 5. 8 187, 4 7. 5. الثا هود هاطووت اة
 ردم ةنطوماةعدغ ةطص ©6066 هزعط هةءالطع#»” طور 13.

 3.190, 10. 8. 189, 13 1. ةصدرو د ذرر مصررج ردود دوب صحم ذردذ
 2202 مكدح مهايزلد ركن رحمت هي زذ مطل دع مال 52 انالاططتا ت7 م

 ررعع عامتعطغ لعسص قةلعطتستعأءدر عع جمع ةقلعطتستو لكسمععاط ؟آةعدعص هل

 22-2 قعطوتأ عواقس عا. 1م هطعع ععلص ؟ةعاوسم» 206 00غ ةعطغ ةاهعلر 80 18غ

 22 هم لودعتس (0عيص ةلعطتستقغءمل) ععععمسات طهي همعدمع ةصع آل 0[ءتل ت0 2537

 قم عوطس 8كتمسمت طعوس", اصبر 1. لو ؟؟همغو 5طدذ .. .زلتزانت ماط) نصل 1هدعناعهم

 العطف 61088.

 3. 193, 14. 8. 192, 1 كءطغم 8مطادزت طالق. مكر 6.
 2 7. 194,15. 8. 198, 5 هدوقستو مهعط 2272 701جوص عم م. امم, رن 70
 رص ةريد ذر تذ ددحم انمم 380 هذانع طصدحم 17 صصص متزرحص رااح ص
 | ١ ورك زدات دحازنات مدان صاضم : هدر دمعات طد اذ ممتن طاتتطضا)
 1 3 روض رك مددم دز ١ طوع هس 604 ؟ةعاعدستب هعاوصوغ وطال لعد ؟هجءل

 2 065 661068 0هلمععطب 0هعق هع ةعلصعس طبعطعصقفدسةةعطقلغ لفعستغ هموتعطأ

 . طافتطغ ةطوع مومءطمسغ مهد 068 852عو 06و 8عتعطعس ةوووتع وص 0هممعص

 دسسسسؤءعطعمعطعم هع 8ءععطقأ عمصع متغ لع 8565165”.
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 ل. 196, 2. 8. 194, 10. ؟. 1. ؟هطلغ طقهعاط 2095371 201عع2 06ه, ؟16116ه1 طق

 ومص 06  هدمسم عمو مطعمه قدام: صا كتدرنط  دحصمصم دلمو مما
 خمدردرم جالا صاطزال) مرجهمرو مدطداقرد حمازتد هددذمت ررصصل قمم هر طول
 155 وهم 06» ١ هدنمل1 ءطغسس عر هم 15321 عوط 211 016262, 80 016 81© 1

 جتقوعط ”هزطود 120 016  ةطتخواتل 85111126 31197 1 ةانأنو 1863 ]1ع ةرتاحس ع 9118-

 طومكومم”, م. امأر 12/7. ظوزاقسقع طعطصعمتلعا,ر 155 06 ©6ةتتعط 702 23

 طوز 1". دصق ىسلممود نع راك ةءعموم»“* متمطغ عوصم 10طغقع: ظاطا7 هسه
 1208000061, 1101م وا طمافةةتت ا

 3. 196, 4. ؟. ه. 8. 195, 18. طهف 1. اططاطإتا هص 840116 هد دفيظنت
 رر10 611181118. 9 ذحرج مهما ةكموعأط. 16, 4. ق0 1©862010011610611008:88  ررْلل

 ا؟ىتسلمالس هزدحست ءاعمالس"' 66ه06هنمكءأر ه0 طمتقق 1'. 0هق الهدتن ذص 1ةةمط. دنت

 ةزسسم مهم رر"0151عم2'* 211861988 طهطع2. 7 عام 5. 8. ل. 108 13. 8, 102

 ذو ططصإ نم فيظنتو ام, 9.861 ادار 2[. 8 دهطتس 1هط هصر قو 1". :طاطإت
 نع هز 220665 ال106 عموومأجأ طمأن. ظاعططاع 5ةدو هتك 2116 67

 دضامدل ضصالاتطخ 2) ْ

 ل. 206, نا, 8. 204, 8.1. رد 7525 237 12 ردد اتا مح 55

 دو 001 رماد طاكانث ررعع2و11 80 1516 هز 702 ©6011 91199[ ةهأر 0885 آلا" 4

 عوومم نط ه١ طفطص ل16: دع لص عوسر 12 06262 ب جاتك 1طن ؟ةظاهامت“* امكر 4.

 3. 219, 8. ». د. 8. 218, موص. همعقسمو: الهال صداطروط طائقا اء. كب.
 ١ 3. 220, 14. 8. 919, 10. ؟. اه. 1. 7داطمارطارطإت )م كنت. 2165ه 6
 ؟ةاطلمس ذصص 1". ةسفعطعت 2620, 5611 816 هذصو ةمطوءوطخ ةعطتتص ع 702 ل. 205,

 13. 8. 2083ر 6. ؟. 0. ادا لو: هذه11ه2. ؟ع]. اممر لآ. 6. !ءء, لآ. [

 ل. 220, 3. +. 5: 8. 219, 422 5.10. 1. 25211112122 111 1

 1) طور ©6ةهطءةسعط مهم ط[ط]1ةءطفد 1ةرئاعنم ذص هذصمتن ؟هد 06ه ز11:01ةءط ههه طتفءطفس 1156-

 عمام» هر هدغ 6دهل ةزهمتن ؟؟هنوامزعطتمع دمتغ لعد قعهطتقءطعم ةسووسم سس ءمفس تهل هتك
 د 06م نطور 1و ممعوس 860همغممع 136 ص ه8 طفطا». طانورهتدت هن ةس0هاطفتقءطعم 8موعام
 زعمزدم دهاغمردم 18مةءطعتساتس ع. ظقنس ؟ههلز ءطعو 8ءهلقم1م1 طافأاعث لهم 71ه رنا 0835 70ه 5

 مدعط 4قمه10عأو روي كيج حنو كجو ةطقم]هزأ6أ ن0 1 51216 وشب رات 0165 ى 0556161 *و

 هع ,,1ممصل11ءطلعمزا* عمطهمعطق مطل. 1721. يددوت جحود اد ؟هزن 6ةطأم] قطقعءطشأ

 8. هروام طامدتم ممر دكما“ ردا دك "مودا ميحد مازال مدان مضت متتلا “
 ؛, 29. طلو 2هه11ء1ةضئ6مل16 15, 18 اةسأنمأ ححرط دحملت, ؟عا1. ةةدعصسم»» دواي ذه 06د 860عانع

 انطق 068 81. مر رن 0186518666 ”* 51| فتح ود 1 00و 76:0[1ةمطوصمثو ددخ 01 ع

 بروح 1116م حجددرججوج هتعطق ط105 تدع طبعا ةدفةد0ع* ةمدلةدنط ةانعأط د نرخ رول 615616877

 م3 ه6 ع قلص 17 ةطعطمأا”” ن. هدم !11دهتمتت اعمسصسمم ةاتعاط 1 هنفوطعس ؟هد: ة.8. ةركح <

 باتك ريفا هو مرسم ع ى116لمعطل” هع. هدد. 125 طةدصخغق» ةاتعاط ةنق 0مل هل 101561 61و

 روططتستمءاطمم هسه مازز هاتفعطمم ةاغوموخمت ةهططععتعطو 8ولممتءاو مقنع ةمععلتطس ؟96ا0عار 11
 طتط]تدءطم 5؟ةرعمرم ص تسمي ؟ه 061 )66هأ]3ع طفت ةءطعس0هد 18: ةعمقمر, ةددس 1611 هه عن 1

 راوءعرربلمب 5من ةعطعمر, ة16]0586عأغمط 860ءامغانط م ةط عقال ه206أ
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 3 1عآ. اءار الآ. 3. تطوع 016 هلظعصطوتنع ؟ همر وعطعاأسمسع مود ةعوطتمعط 8

 ررلوجل” دمتغ 70١ ,,ظ"ةطعغ 11! ةصل عت”.

 3. 2292, 11. 8. 921, 14 7. ن. طه 1. 37597 ل, 11 رك
 هزوودعم 11506” جممعط ع عطعمر متعطغ ١2007 ريق عاقمطل”.

 3. 231, 17. 8. 231, 8. ]1. ترك مدر الذ زرصات ذصنع مح داصتأت رسم عل
 ركع نمق 016 اكو طتععمد (جممع آل11!ةصفك ءاطعتأ) ععععفطعم طقفأو”. 1.8

 ركومددسع طفععمطغ جمع ةهلسعسس للتمور ءممغقم لسلق, 006» ةهغ ءاصع 110 ءاعغتتر

 لو هم مذزد) ة» ئقاط هسعط 3. 233,6. 8. 239,5 ؟. هم. ”هعاقفدأا.ا 55
 مسعف 024 طمتمممم : رجم قد اطذدت هضد حجدطيمب تدم سس دمد هم 1:11
 سصل اآ؟ءعع مهعط زكعقكعس ةسمعطع هس 816غ ةمقم مل اتطععال هع.” عا. !لاءر

 ل 2: ااا, 1.4

 3. 233, 10. 8. 233, 3. 1. بدزال زز ذزر يب ركوصص طصمل دل, 1[. 5
 3. 236, 11. 8 236, 15. 1. القاقثالا» ذزن ااكزن زلات 6 رايب 5: ردح ةدطرص

 انزرك ف

 0 5س 3. 240, 14. 8. 240, هلك ؟عآ. ؟لمر 25. 8.
 ْ 3. 244, 13. 8. 245, 8. 1. 2772 ؟طائاز) تت ادا 1, 27 8

 3 3. 957, 5. ؟. م. 8. 956, 20. 1. حضصابب ريدا انانب) ةايبات مدح تلم
 ريكو ريخرو ربحت درد ردع كرم يتمدد مدوذيبأ هدد ردؤ دمك ورح دددان مددددم
 رددذ درج مودات ممذ هديعص مع ؟صاررمما دييحس دمحم ذديع مم رصيعص هز
 مدمكرم دروبك حزممم صحتص حيجز هدصكطرعم ميج جام رجال هد هيج هاججذيبك ترصد
 1". طقأك مذع طعمعتلم ار الآ. ةر 6 ه2 ععلعمأ مغ 5006, ةصقعط ع2 624 2

 اعوممممغمم 1ءعع هم 01656 81116 زص ةءلسع» !ه»آ1نعم ععطقطأر مقسلتءعطت

 1 سلا ه1 ترو ا تاسوس وعلا ميرصلا صيستسل عاف ذأ

 .نيميسق مسقنيف ىوهلا ساوسو امأو. 1826: قطوءطعوتطو» هم ةمهطتعءطعد
 ؟هاهيو 1.8 ةطومدمط ذسكاوو 068 8هسون54ءل1ءسغوص امب ذص بجيي امب

 زن. 20 مم4 ذم كسفي أمب )1*1, 1 هزم عوصتع 7ءز1ه هسه طع دستغ لسفي

 ةسقأؤومغغ دممتغ بجو 10:6. اللمس م8566 00ءط دتعي يرشيو 1, 1 ملعطغ عطر

 ممز] هو لص 106[5ءرعمعط 20 7 ., 16 دتعيرشبو ةللأ رهاب لعاب 07 50

 ةصل0عمأغو هم هو قسكدعاط ذص جتيعنبو نه 5ءا266 هم 1هدعغ منغ س وسو امأو

 - مسقنيف ىبهلا 606, مصل 252م ذه ةنسو. سقف. "6أ1 ةهتراشاو ؟هووعقلاود

 2 موج. 11656هم 102 ءاعغممو عماوهطمع» 18غ ةعطتع كسلا اما تولاا نع 016 فتور

 2 رىوتع مممعطو» قهطوعطعءزطو» ةةتسعص لمععاط تس 1 ةعععطع» هسع وعمق ص011ةط

 عموم لعدعسم ةدنم ةمععط ظمقععمسع همعط هسعومعغقةس 011 ءطع» صهعطغع.

 ل. 258, 12. 8. 251,8 1هغ 2071023 كعطغقع. 82ه1 2تءالمم 5اأم» ].

 تمايجرو» مرصربطذ دحايجو زعل 13
 3. 369, 19. 3. 260, هل ؟هطلغ طتئصغوم دحح طنط 61 عوسلممب منما1هنعطغ نص

 م7ءععمد 006 مهر 06م متءمقد» صغر مأع#» 8دلنع )ب مروركم 25 تطال

4 
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 مرتد مصختطاند ددضلالا ىكتزلا طداشنت رادالد مكتطت ادا تا كد 5

 ددؤرد ذمدذ حرج مرد مدمطرتا رمصصت مدرج تبزارر مكحص”رمت طاطر رز ذزل كلل"
 ردد رمد صيبصحدت حكوربرج توكرم رربد مردذلا مكررت تدكصد هدكدماحت مندا

 52 712321 خال 1 31 3 ا 1 نعوم

 3. 263, 4. 8. 261, 22. 1. مكاصحل زج مدطانو مدلاتل7 ستنال هنن
 ممزطر 7561161 12 011 2134 اعمالظ12611 211 138862 11661 038 آلا هةو2> 061 210-

 مطمأتمر انطون لمح 6 هودص 05ه 60 5ه5 (21هةءو) نطل 016 عقففانعطع طروطتعع هع.”

 مرسع 2[. 2. 1. طقذ هسعط طئم» عال. هطوص هد 3. 146, 3) ةمععط تم قسم
 06مم ع زنط 27285535 016 66م620678 ةؤةهئآعو 2867021 عانت ع 110868 701 د

 ةهط0مههز> مممطمكء» ؟ةهد261062 701162. ع1. هذصتعم 7ءا1ه2 ةمقاوت

 مددت ماما !
 كان ل. 268, 16. 264, 2, 8. 262,8 2. 21 عا. )هر 600.2٠

 ل. 265, 9. 8. 268, 8. ؟. ه. ؟هط]6 مهمط 73 31و [طوووأتاتتج 8

 ىمد ظوعطتو هتف 21-اططساعسهطاط7 تافهه 1 ةهعووم معا م. ,"١ 16 /), لف

 طمط»ةاقعط 101عمج لةهعطص مقنع 1211562 71106: 7577257 ا »د5 مرا
 مس سس ميس نما

 زر سطات طااطاو) دما
 اجججااجج هود دريج» ديو ديد

 ررال20 8120 016 86ةو]1ه> ةهنطقطو» ان20 ع»هوقر قم طورصتتطمت ةزذعط 016 101م1,

 هود ت116د كد هدتاوطس عمد '. 7 عا. ىمزغم»» هصقوت: 8ة0طز و ت20 21-1

 ل. 265, 10/6 8. 264, 55 طقأ 1, طااةدررت صاالاططنتا صاتاطمنت 77

 رى ه"عقذم116طم 1881861 تصل ةهرص0721عو © 1هنءطص1ق7ه06ه27' انت فئارظ

 تيدلل ناش رابخالا رىدعطقسم 1هقةط]سم عون ت20 811016

 120110 دفد تمعن عطم اب. 8م. ]ص لمت دصاتطقتتت. 16010'1ع16 768غ ءاطق 3

 هسقم» رابخأ 0316 مود 2ةهئصتومءطعس تصل 2همطقذودر طوؤود 08 مهد اكتم

 طمستس 20 20 ةعلسمم رر66 هج 0وقم2:* 11 011ةاممغة 18هقطااتم عمات. 11161 66-

 جعامطمب ةزعط 016 ,,مءطقسم» 18:عقطاتس عمم" * هط] هتنك هدنكانتت 0626 1161118 6ا2-

 عمونطتعطغم» هس 4سصواعلهغوه. ثيدلتخل ناوش هزصل ةمواسومطو 1203-

 هدقوتت مم مانعطعر 036 ةهتتق عومججتنمدم» 1ةهج0هدقعت» 0ةدح 11دطقتتتتت80 12

 مر الكت[ عواوعجت نهد, هطو* 702 62 ها*0ه2عما> 1121111025 8

 متعطق ةهياطفدسأمءط جت عودوطمت 71062. 8ةعط]9 710 0طط +8

 ندع ةتو ةمعوددسمسأ و 113هقززز ونط لآ[ هوك" 1120 ةرعادمهنهق ان 6

 د10 2م ءاطتقءاطو قةسفةءاطسأت هلعاتتت جولتلت 4 عمت عطر 016 كوم 1 0م؟ةطتنعات

 ن0 طعوممطمؤء ّددح لمص الطم20 عم1وعت تهدر هدم ط6 ةذتح 268220-

 ه1 ععرع 1هد0هصم1 ةوو (0طقمسول هم دمطقأمأ. اكدس طقأأو 016 ة"ةط1ةءطعط

 مسفلماتماعو هدو ةسوط تتزاوج هدددوجرا هدهد طاطم طاااشالطتا هل
 صاوطرب تومدأ حدراريحت حددودد مارمدددذ مرت مما 771606 عماره 1قطع
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 تو انذوردوائدسع طووتماطغو دمع 3و 8هدمن قة عذصوع 06م همطقس. 1010

 مدر هطصم ةطوع هنص قوستعهلعمغ تن طلوغوصس. 2همدعاطو ]انهعغ ل. 28ةر

 4. 8. 284, 17 ذه طا”ةدانت قات”تنت 5+ ٌداشلا ثيحلل ١هدر 20 ه2. 8
 10غ لللالل هةعطعتس# ةطص ؟ءعموص 068 ةقووصسقفمست 215 تيلح 06-

 سصففدمم ععقوللفو جد طقطعمر, 0883 هع هو ةعسعط ل. 222, 12. 8. 226, 1

 1نع ثيلح , 721, 6 ةمامغوو هطرهطل هع 00غ متعطغ ص هتسعدسس ةةمصتسم-

 10عتمءطعمر, ةمسلعمم ص لعدم 211ععدم عاتس عد ةزسس رران هغةءعطقأ أ دصع عواطعءوسعطغ

 1نغو هد 01696 86ه116 متعلم 071520 -07112 طفققق#» مهقععلم

 ل. 965, 13. 8. 264, 10. له 0. سهصل 1. ةؤوطغ طتسغوم 272 722 لاقدر

 عا. م. اير 5 سانلا تاقبطر هزصو عجمووو 2وماتمر لتو طهأ 1. دسم ص 8. 2. 1.

 . عقةمعاتعط ةءطلغ امص ةسعط طعتس دسم نع سدتعط ؟0:12عر ةطعع 8ءطغطمتغ

 قلي راوتر ص 25ءزكم] دع جتعطعم, 50 طقهذأغ ع  ة1عاط 0لهءاط .لهق © عقتطلر 885 ه6 ؟1ء]

 طوددو» طنمغو» ايتدتاف ذلقو 11, 8 د 1. مدعط تاقالاط هطالاطا 7. 265, 6.
 8. 264, 13) موهدوم 5206, 048 توكسلاو لساكتلا كايا 21, 7 هنوط هه
 22 سانلا تاقبط طوودومع ةسمءطا1ت هوو. 1ءماجلعسم مهتما ذعط هتسمص 8سم

 ص 016 1"ءعؤئمءلصمسع, تصل طقفاف ستعط هس 016 8858. 15عان ن6

 طقصلم] هذ ةزعط ه1 01656: طومتم هس ةهتسعد 1[ةءطغمعبر لهن 2

 دب ظدصلم ةوزسع5و 82206ةععوس م15 هتعمل »وعطغ طقفؤوب ههعطلعمت ةءاطود

 لكم ماوس . ةمز265 ال هماععو 7 هم56146غ 32عالب 211 1565 8516 7028

 قطقوءطءءاطوعد متعطغ هس مكعءعطغعم» 866116 هسغومععط»ءوعطغ مهملعس. 1عط

 ]وهوه طتو» ةكنع [لطوءوواددصع ؟اعودت

 مكارم تديعم مدرب ذدذ دو ذر مدوومما مرقزصنا هددحاحرت مصدرج دصطصس

 سرردو جرت وردا مواتمو طومجا مدان هزن مزاحم مصب طدق هالزت )طقم
 حد حرج ربط مدرصس مريدجتم ووزذ هددددتس مدددج :-صيبم درمد ميم دد

 مدد ددح تريب مددت ذيع رذ طربال ديكو ددعم ريع ممدص ديمو رحم دحكد
 طامرد ددذم ريك : تصيبح رز ذر رن درح دحوم ددحت هدم رم زذ طممالا#
 ذد١ حامد زازززتا تحصرم) هتدحرحت مم ذيب مازن هددحم دع .مدادام
 تدتم د : درطحرت مطرب تمد هددام ذيع عمد حدك مدرددت هود دم
 لد ميط حصيبز صم همم ذبل تتازازنط ذيج مصار مصرا مدع ديرب مكرم
 -ممال ..ماطمو حمزد مجبح مدل اند دددزت» د مانمأا ربك زن مدرس ميلا
 صخر ذيب ازال جورج دن دديبت هامور همز ذيج هوك طحت ادد دهدانم
 طحم حتيصدتما ماددد ترمدو .ددازند مزح 5من توجح هدأت ادد تاندد
 طخ هدمه» ةمددج ريججو حيدوررأ حزب ان زديجل تتزاثا تاطلومد مر ميم دررص

 ,طيبدرودد حمر ربخأ ددرردو تمور بخ دج : مدصيا دحد مدرصما تاطوداقمت زم
 مدي مرد رد دج مدمدأ ,ريزص درج ديلا دج دمررت مذرو مذيبد ربط : دصيع مدد
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 مريب دذ محزدا مدامطد راريدرجا طرب تمزج منددمرلل ممكسح صمدت "صوم
 حاططورما ماددادرج مرمكرعم ذوب ذرمم ربزخا ممطاومس داود متززا طواقم م١1
 مددود دوك رددت جرا ممم ملط هطذدذ دمر مضرب مرد مم مكرر مرو مصاكنتا
 رد راردرد نووي ميكا جدو مرجع دمرت حربا ,ذدأ ذدد زد ممدأل مدمكسد
 سدرو مرطأ اركز ماكل : تاصدرم ردرم مزج دن مرت دادمد هالتد ماضالات هربكت
 دابا ,دا) تدرب مربا عطب دصدرم ميج ردو رياصند طا حاط ضصرندت دقطرد
 صان سودمدد ذرطمد مالم ريدا نوم هدد رن جرو ددم» ذم اذ
 درب هد مررت حرب رددأ ,١ دددد ربحت ربصرم ميم طخ دارج زمر تاتا
 دسم دطرجرب طعس رد صرلرطاط ددعابرم مكررا درمربل حرجا , تامر ذذدد صالصم مابا
 حدييدورج ذيج حدد رصررو مرد دمر : داصخرت دمص مع زاحت دك 5 تاصات
 ذرب دمرج» مد حربل زازا اةدصرلا حددطرب ةدربدرم درب مرد اطر تمرج» مد خخ الا
 مسيبددرب مذ مطودد ردك ردن مجرم صين ددد مذ رذ دحر , زظرزلا )ماكر
 مددرلال تؤ ةاذد مار دريد ذم زصوررمت دما ؛ درصدد رجد ذرب ذيكتط صال"
 »ب ددد رياجاطط مذ دريررم رعع دد زك اج ميرربد دمع مطروح عدطدرت دايم ذ»
 طةكورحدب ادذ دحارب حرز اج ذو رنصصصام مدمج زك ام مرر طلع تددحما .ظالطد

 مدمماملا مددمرت ضالاد مخرج ريدا دايرجدل ددحررب طرب دكت حرصا طدتزر ام
 جدد اداب رطل تمد مص زري وذ مدريد صايم ةيبح» مددرمذ مصاب ماطانطد
 , صاصبطورب دحر ذرب ررصابزلل ممكو مرراززطط ددمرمرج روزج دما مرودطرل تما

 مددبد مريم ذرب حدمطيبم مكومص دمرب اسد ذذدد اضالصم رز من الا
 دحر ةصرجج حرب مطأ , رسمك جك دورس راع د : داصدد ممرجت 55 5ةددا
 ماطرطلا حهددددم مددت همكم رددت همز طد حدو رص 5) مادام مان 0ا0-
 هداج درصدم قرب ديمو ناي رطل مرهزمصد تدورمت ريدجاتص ذد : ةدمسد
 ةمييوس مرطرمل مقزمطخ تربط مدرب تصب رحرم ؛ ؟دمرما ألا ذدزل داتك جدل
 خووربرج ةزدربط مصاب ممدرج يسرع دج ذزل جدمصدم مدح دد عطالالا مضتقاقلا

 حد مدد مالو مارب رك مدرب مر ذرب .مرطرمل تاطل«ط داش مز طال
 ةرد ددج) ذوو مذوب مدد دد رجح) ةدتزازل ملحم من : مددزص ددح 5 كن

 حديجددد مدهمدرد دايم دم مر مكاو ازا تهطارداب»م هارد دما ميبحرج هد : تا
 نرجو نر حذد حيمددرب طددرردالا ةزوددطو مدد حرجذ مسد حمم ماجزتذ د
 دحص ردد) حدرصم دصلص رمصدتا مدلانم دصلات ددمد جادذاتا7 هضاع تك
 ادرج حجم ذرب مامازرطا حجم رزدك ددد ركز ديد مرو ديو عرج حد دك مدام
 خرجت ممردددلا مدرجد م-5ددد رو دد مرد ,رذ مزدكدل رج مصرا ,صررخما مما
 دك هرمورم دذ هدرا داررز دصدصأطل ددهدربصذ جد ددكد مدد مددرجط دريحم لمرات
 ,طددأ مو ددد طذبط دسم رص ممهصابممل مامانزمم
 3. 266, 5. ». . 8. 265, 16. 1. 5 ١5 تالا اطال طاق” 0. طب هن تقع
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 عمسمت سمدسسم 8وعطف تأ 0هتسمسد 1"هعم]1هزغءغود 1" مغدسم هصل 76لتةطأ

 عزعاط ةولسم» عموعومم كتعط هه]طوؤ اء,

 ل. 267,3. ؟. 0. 8. 266, 16 طهأغ 1'. عووتمو 20090773:3 ذم 0[

 065 حجب 781, 2 ىسعمعمطصلعمم, 06* 1مه0163055 انتقل لعدم 1هصطعس 7,105-

 ةممععطفعس»0ع طعم عتعد:* عووعاطسا ةطةد

 3. 268, 8. 8. 266, 4. ؟. م. 1. تاحنب مالثط تاما ط ذا صولا روس
 لوصفس لمدد, 0 مهد لعد 8وغجدص عمم 06 ؟هققطعمم ةهطومتعطك, ار 2[. 3

 3. 268, 2. +. م. 8. 267, 20, 1. :ذح)ا هطا١ مالك تقداصما "ع 1
 11ةعاتءطم» ١١ هزدع طهغ 8دعطقو 0هءاط 048 ,, 12 ععدك ماعد” طءغمصقب نس ةذص 1 ةق-

 غمد ريم ةقطعدل جم قطعسل هلع []طهمامعزطدسع ةدممدفءطلت ةهموس. 7 عآ. زك. 12.

 1, عوطعومعطغ صقطات 65م لقنت هسه ةلفان رىعتسو ةطو» نو 17 هممت عطس

 ةصع طتسممم عوطعملعم ظءاطقأل عمصع 06 "ءانعاقةدود ©6506 (عآ. هسعط

 هس ل. 443, 8), ]6هلمءط اطقمصأم مقص هع 2222ءاطع» 841162 84265 7525

 لعص ممدص ”جاسسم ذص ةطسان ءطوسدد ةذصصمو 716 :كفان عوط»ءوسمعطغمب 07782 5

227962062 

 3. 270, 3. ؟. م. 8 269, 19. ]. مممط )عنا, 12 م 2225 تاالثط ااا
 سصمدررو ميم صير رمد ريد ذدوين مردحس ذدم رع مدورؤ دد هاقؤحصم
 ةديب -مطدت دحرد ةنديعات ممم روك مدكس ذدم زريح محد ةدد : اددذ امين
 ادا هود مركدم ذوذ دريد دوزرت زرمك ذرجح راارح ام دال
 ل. 275, هآغ. 8. 275, 1. 1. اننمروصت تدجتصرصرج دمع دصرب تزال ص0دصر:بك
 وركب روح رتصصم هزمربا مدمد ممد ماض زازلط 57 ,رونسم 0همومانتئجو 18ه
 ععطس1ل1جيصع (؟عا. ه. 2. ائلدس. 8, 21) هله هةهل1555 ةهتسع» 8مغععءعطس1لت-

 عمسوع”” زخم, هلع. :

 20 ل. 216, 2. 7. 5. 8. 225, 8. ؟. 0. ؟عآ. ظثعر 2[. 6.

 3ك. 271,12. 8. 976, 21. عا. ته 3. 265, 0.
 ل. 248, 4. 8. 222, 6 1هغ طقوم 0”207), لعدم 22585. مرح ههاقم "هع

 مكعطغعم» هله للث“7, 15 ,١1

 3. 218, 3 ؟. م. 8. 277 مدصسلم 1. 305 ذاطانت زيت زدد١ هدركعت محاحإل
 شدد ممطر مدددأ حبب ريرص يب دج كيب زدومأ مد ذدد ذدصوما تدل

 طظعوغ لسععاط 016هدود الاوعطعمأم م10 06م ةزسس ااه ؟عآم م. !ةهءر 5.

 3. 219, 6. ,. م. 8.9718, 6 ؟. م. 1. مذوب مصعب ردع مضيبحا مدروس ممل
 صويبزرط دكر دردراب د درع موجز مميز مديبطم طذ. 1. طمع لهم 70م6 غلآ

 ىلسق تسسصعسل* ؟ةهلفعط عوامموم معا. ؟هءر الا. 4.

 3. 979, هلغ. 8. 279, 3. ]1 ذيج ريو صتوت 553 2ةمطمعام ذهغ ططقإ
 ةروط عا. ادار 72[. 2.

 3. 280, 13. 8. 279, 10. ؟. هم. ؛ةطلغ مهعط 525322 201عوملو 2من )هأر
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 1277: هجمت دموودأ , وصح زج ذرب طرود : درصدرد سامد زطالا منقذ اقل
 مرد حددورب وذ ددرجل دمع دايم د رميت عددا رص صحح ممد "ماظقد
 ريدر دمرجط جر ذرب ريدودط طدرد مورو رمزيرط مداصحا دودج مجادرنم طاوجطدذ هيوم

 رجرتد مددت مدردرت مكرحص مصر صم دك درهم درجرج طل رذ مو ميت ماند
 يطرب مدربا هزاررمم دطديما حذورب حرص طرمو رطاوج مددر دححد صارخ دود دس 0
 مذا مامجدد ممكن ممم دع حج هضم مزكدر» محادماا مددقمم >دقاع مالكا
 مصحوب تديرحز رط درحرل ركز طرب صدد رادرم تيرمدت ذيج دكان مصرع دع , مت
 ,«-صسحب ددرتم طربد رجددرب ريكس ديرو حرت يدرب ربط دريل ةصرط ددوذ صرع مال دال
 حورس هدرروررج ددصوو مدخط ردك درو رص رون طد دروذرم رمجحم» ريمان تمد
 دد رج سول دطرول مدادررد حز هد دصرب مدرمذ دوما جصرس داهمت ماا
 رك مدردرب ذرب دوز رج مصخ دكمح ددوكذم ةتوصق ريصق ردصذ مزقا 5 00

 طدرد) تطدرب مدردربرم ييدورجط دحصصد رمز طكرودت تددزرطا هندالم 5 رحت ١
 ددد حزنت مايررط هدد مطار ذرب مطدعطم مودل زر ردكم مالا صحم كرب
 رو حصد ذد درجارنز كدر مير مزوررط طاذد منح دد حرج دذدذ ؟طكادإل ظ) مدد
 ءاطلط حزكإل مراؤما ةدعصم دسدلل مارون زاهحسأ 55

 ل. 285, 4. 8. 284, 12. ؟عآ. جان ل. 265,

 3. 286, 15. 8. 985, 4. ». م. هن, 17. 1. ؟طاصوانا دردرس طاح
 , ةداص حربز رذكدد طدرزأ صارو مردل طداصاس ممد درر زم 5متق
 7. 289, 8. ». 3. 8. 289, 11. 7. م. طقأث 1, 552 تزدان عوووطت
 رستم )مكر 2[. 2 موزوعتم طاتحا ذهن ؟وج. جو ظاماننا, زولعدكد]ا8 ذأ هس ا

 موو 1هدع6 طقأ؛ ةلاطتسالا 1و0 ذكرت ذر ماهرصرتت

 3. 290, 2. ذه ةنم ةره. د صااطط ماوصم )» هندصد ماطن مرياندتت عنف
 مدت" لمص ةمةهطتفءطمد ةبددكاءلمصع ةيلاتو لات دكر 162 هصعومةقفأر 06006ط

1 22173 121611 

 ل. 290, 14. 8. 290, 19 156 اظادالاد مكعطخت عز مانتن ؟ةهنةأةهطق ل. 21611261

 متعطغ 16 ةمصقت 016 8هدعطم: 0هدمطمتك ةمطلطوعءطق7هعر ةمصلمط ؟ءاطانةتتعاك

 هو 16 هزصتعم 7هزاو» ؟هعطم» ذص طالدت طلح تادالا نع 1 ,,28618161148-

 عما16 18106”. طوق قوستعهاوصمغ ذص 1165. 156 قمه عوج ةطسانوطو 7

 ه0لمرن طال. مه جمعمأتطتأو 8مضسعط انت:06 0ةهددطقعأال 76886 1:

 "ممتن أت 555 7 11 27 3 1 اعومسصم زعمز»م 8206 06

 عماطخ هرم: 16عام هله مممتسفم 111106”, )"اء

 3. 291, 8. 8. 290, 8. ». سم. زه6 صاذك مكمطغتمع )اء, 14.
 3. 299,9. 8. 292,14. 1. 83188 27١ 2 دجدطب جال 1 ها نمسا يمال

 "ال, 3

 3. 296, 6. 8. 296, 8. ؟. دن. 1. 202152 382: 1015 اشد 221 0
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 مدذربذ رانك هع ىلع ةصصقر 0385 هع تصل 561956 7261642 055هم ععوقس اطتخو

 ال هممقلنءطغسم عود 604 عمعمم ةتطو» عمقوطلغ طقفاوم هع” 8دعطتو متسع

 لوفد سقس ةزعط ةعاطو6 متعطق متغ ظتسطاتعاع هس للف طدقأو» 06ه» 7ةهنغعو-

 ممووعت د1106ع طعدصغءأ1غ نصل لقمع مهن ة2062عمومغ5 تع 016 !! همعوطتعع

 عم 8ةسلمعم» 6ع كسلمعمععد ذص عاواعطم» ا! ةتهع جد 6044 هغور ىضنع ع

 ل16 ؟همعوطسوصع 06ه هةعومم». 1ع ظتسرءتق 62 016 181ةءطصلل 06

 272ءةععممودود د2 هلعم طتعع هتعطغ متع طفأ 1". ةعطلعس. 11عدوو وستعمل

 ةسعط مهد 06 ةمععلاتط غور 81ةامغء116 ؟0ءةدممععدعأمأ. ال عا. ؟ةمر ال. 1.

 ل. 291, 8.7. م. 8. 298, 6. 1. 757515 ]157285 5057 ررهتتق له 265ءطق12-

 طعزذ ةعلسم» اطهعم هماععمسو هم ةهغء.” )أ, 8. 1. ةعطعتمم 278.

 3. 301, 6. 8. 302, 5. ؟. هم 111, 16. 1. :ةحاضت:77 تطداطتت طرقت
 مح دملصا» مرطا7مر) مرهددرج ديم محر محط داش ادد تأدتممتا.

 22 ر,عمدمطعةطومم” 1؟1ةدودمعءعطهل طقهأ لل. ةسقعطعا2» 620 ة5عماوهقذءنرب "ت1

 ىممءطق» ةعطمس» وه 0ع» [طمصضو 016 206 مهعز هالعتس 00غ 15:

 8ؤئسلتسس 0653 6 ءدءئععع, طقع» لتقف 1820ةءطسصع 6ع هدف 06 02 عصطق عة

 ل[طمدنو ةطعسا هتغوس 0م 121101011510155 15116716 ععطم عاتق.

 ل. 303, 4. 8. 305, 3. اأو 8. ز1هؤ ورع هموق ؟762501عم26 "هدأ 101عع2061-

 صدمدماب جان ةدستمعمم: ارو دمصمر طكدال وذ صخادالا اتاضالط اتالم“ ذدع
 ردذ حدرال : مدوومتد دصدرت "تمد مزط مظزلصات مم 5 ظدد ماقال ادد
 ددوذؤو حوذربد دروذ مدردبعد اناززلد دايم ذر تود ذر هرردص» هدأ زد :دددد
 هاتزنمدلا مكادزلد 5دمررجد ذدزاززب ددد مارا درزن مدمطعت مص ذات مدع ادد
 مزكدذ ميبددت رددوا ,تدمرو دصاربط دودج نردد طمع : د حصد تمد هدام
 جوملا دصرر رح ذيج مرطدرما مكدرم حالا حاحنت هاذ مرعتم مازال مزناددت
 مكمممم هرب رامدخ مجود زدذإ زددذ مماد ردح ماوكيبط طاقزن هزد هددذ
5 15 , 

 3 306, هآغ. 8. 309, 4. 1. زاطتالل زدذل ريدم راما مازددح هد همددح#
 رضاع تازتددد )د00 هددصتدتم 2 هدا هاد ل2 تك رى,لقهننل 225

 ةهدعط دصتغ ذطععد ةاتصلع» 1]6هقغهأر ةدسقأل هنع»ع ال همللعمفأغو زرعدع 5م

 متعطغ هسا هعمصد» )"خر 14

 َ ل. 300, 14. 8. 309, 9 +. سه. هؤهنأغ 810١] ه. ع. © 1. ههعط هر 4

 7 موجأ انضم حسظحتم ردو ماجد ززدك ظزلداتول زد 50د طالع تاز

 00 دس مالا مدمذيبك ضروررو ميو زذرن طددأ5 دضصم) ددايحم همظزندذ هددتنم»
 1 222-2 محدد ريع ددذ ردك دو ذر صرع نردذ دوم

 ع 20 ل. 301 514. 8. 310, (. ؟عآ. ظهر لآ. 2.

 0 2ع 3. 308, 10 س. 14. 8. 310, 22 هم 26. ؟ع]. ظبار 2[. 2 5. 3.
 3. 311 6/6 8. 313, 15-183 مهد طحنت) طلق 5:75 م85ز ةةعصم# 0. 312

 تا ايا تو دن

 ميش ل نلف دعوت

 0000 ز] ] ]ز] ] ] ]] ]| ] ]ا ا
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 2(-11. 8. 814, 18 -24 هج رالث” طالا١ طم 202 داق 257 ةءطآغ دق 818-

 طافءطم» كهدعار احر 2[. 5 ان. اظبكر 2[. 3.

 ل. 313, ه1. 8. 316, 18. ددد) صدد الو تاطدقرتا مما 77 1أر

 3. 814, 11. 8. 817, 1. رز طد١ 5دورج طرد ذذدرد اهاالاطل اطال انمار 1
 ل. 319, 4. ؟. 0. 8. 323, 12. 116م )5ال5 زكثا 1. 1م 21213 845162

 ىهق ةهطو» 710ةموزسستع 1م[, !مكر 6.

 ل. 329, 8. 8. 338, 18. 1. مطقار, طة, 4
 ل. 331,12. 8. 385, «. ؟. ه. اظاشادد هكعءطغتعر .14 ,١11

 ل. 3398, 11. 8. 888, 8 رصصقو هذ ههعط كمر 8 طفتوووم: ةناث دتاش صالات
 مو ذا 5 رمطضد ,ر,هزس ؟ةاوءطق» 18810, 06ه جد اعهزسع» عمم عطا ءطعتط 10:-

 ةعطع1لمسصع عمقتطعت طقأ”. 1. طودرك. 06ه ة4طوعطتنو: طوع ةولصما“ 89185. 01'1*-

 12عم ةءطعتس6 01ةوه اككوعطقوأد ؟انع ط6 13551ع عوطقاةةن مات 28610

 هطرمط1] 8ةهعطقو عمرولم ةهزصمط 1814 ذصص ةنعو طققأور 067 مان

 لام ة1ت1طدس عملتطست تص0 ةودصتغ ]عءهزصو» 8ءطقلم» ةهصعو ل عطقف# 28ه.

 ممصقت "06 )9 036 ظودتم جآامتت هططق 18622601 0696989

 مءطقلعمق عمت“ متعطغ عمدستعم». 816 86"هزءاطتتصت ع 06 1هعوفذمد طع آل.

 هاقم ررهزس 1014 06ه مهطا دا هزصم»» عممتعطت]خ ءطعم 1مخقءطع10هدت ع عءلانطتتنات

 طقأ”' 155 دهعط لمص 6 هدوعأذمدبب هدم 7ةهنوذةصلستق1اهقه 1501 ءاكأاتل“

 ل. 9538, 14. 8. 338, 19.1. 1121 1| !اكب )اهو 11

 ل. 3835, 2 زهؤ زد طدودد» طودوص دردذ رز 5د ددل) ازا ١١
 3. 387,14. 8. 349, 15. 1. صربد١ مذ ميج دذيجير» يرجح دةصكيبك مد
 ا, مكروب طرب تمد يبرد مسد جرحا مرددد هاب جرم مدبر حريم اره مرركد عبط مما
 "ثار ال. ككوعط 1.8 ه6 1 مكدوسد همداوم مردص مج تسع همماقس ل1

 ل. 339, 9. 8. 844, 14. ؟. 4. 1. اظاطل كلل 720485 *ءل“ل 1

 ل. 340, 1. 8. 344 ه1. 1. 50و12 رود كاكتتد دل“ 0. 2. 0285 016 .1:عط

 لو آل طو1هعودطمأ# 9 هز عمور مت 17 هز" ه552068 ج20 آل 661189610026128 6

 016 لد: ءط هزعمدم 181ممزءطغ هماعدسسأو 181 ءطق] عاعو1ا 068 6688 عانعاتر 776 1ان-

 0116 همز ج15 لهق تع هدد طصقمعم ه15 ىوطع نص معطقأع 195168626 "ىلع 2.

 ل. 340, 8. 8. 845, 8 ةهطس1مط 1. ط2 1207١ ؟هعوص 06> 8+7

 21 رو م1مطخ1 عمر مقتنو ةاور» )2 125 ,,عوروتست6ه2 8516 816 (016 عقأأ-

 1[1ءطمص 1؟ها]ذطقذمد) نع ةزوطل” "و 8١

 3. 849, 1. 8. 854, 1. ؟. م. طقف 1. ذص [لطوموزسم سستم ع طققأ ل. صابرحطرج

 دضحكدتت. الوعاط هد ةطا1عومس 18158. طمانق556 ه5 3 ضرطات طمتمووسر “از 9١

 3. 851, 7.8. 831, 4, صاطدصط مذا صاوطدروط ماسح اوان مووت
 مجدرو دورت ضتكتمدد ردك كحول ملكا كلا دلل كل وز ل مل

 سرع ْ
 ل. 353, 9, 8. 359, 10 وئهطغ ذم 0 عتصسه] مايصلاو ه1ؤ0 5211
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 015011. عا. "ذكر, لآ. 1. 8دهعطتو مدعاستعر 0همد لتئع ةطصلومعطغ هتعطغ هانك

 لهم 8ةقاود هس دصم نع ةزعط عععاعطغمغ ند ةعولنص طعمعسعطكب 08 016 1؟ة8ق-

 ةهاسصع مسع 1116غءآ, اعمعزص 2ةهعاع هعمل. ط16 18ه همغاؤزدسع ماتفقأو طهعط

 لون ةعوط. 1دمغوم: ج5 دتدرم حصايب مبجرررب مدد بطب صم مرط مصدوم
 مدرع ربح ميع ذديع مدالح مادددرب رداع ماتابم طركق كصع مر رادددل دمع هتالمد
 دكذ سروجك ركب مز اددصودو ةصدممد ازددردات مدددذد ةادنصمس مصيع تنجوررط
 مزنات ممدنبد زددذ هدمكرودأ دداقانمل ادذ جمدطأ طصتطدام) هذزرج طاتوتم دم
 مروررذ ممهندمتتمد مرئاج ممريبح هوز ددردذأ هذوررد مدديعج 5د تكد موكل
 درع ذرن تردد مموج

 ل. 354 1. 8. 359, سلخ. 1غ 036 مهم عد 110160689

 . ليه. عمص 1611 016 همدم»ءاتسعا  ءطغعر مسمع ةزصل ةمتعوم 8ءطععتطةءطلع» عد

 عممطمدعععممر علمم: ادد زج مرذصرإ) دذد ردزرج) رجؤكدو مزدحدم مرطمس د5: 2
 مموذد راما مادو كر 197/6 رى1216 11 همم هلع دانت" طلقأ 065 ©

 عممعم"مءطعسب 01غ ةقهصلدعطغ 5011 ةطعع هسك لعدن 8ععجوط اطمرصصتعلت 6

 11066 هزص0 716 06ه 10مم 0ع 0 ءطعأق,ر 016 ةصلقعطغ 256 716 م

 زها”. )3057 156 هس 2116 1"ق116 ةهلقعا نصل 231 208 ]75211 62م ءاتتت ع

 3. 354, 12. 8 360, 15. 1. تدان مذرج مايبطم كدت عبط مدد زوز اذ دجد
 ركزت كامل مرجظرتمو مرصد رووح رضررو ذكدد مولورجر هم

 20 3. 355, 11. 8. 361, 14 ه- 16 اتضح عا. همر 11. 1. . 3.1. 5
 ل. 360, دلك 8. 367, 6. طهغ 1. ذص [(هموزمم كف دصستسع طلخأ 17. 7

 5دالزل هونغ دعما جتا مهعط قكعمس ةطعتعمس 18و. زن 21
 3: 361, 6. +. د. 8. 367, هلك. طمقدم» االدطنت اةمالط جز دوار صرتمط
 راس لعاسعس 1ك ممع ص ةعاسعال 23607عع27 355672 كتانقأد0 25 ةعطقلأ ص”,

14 5 

 ل. 364, 4. ”؟. 0. 8. 321, 8. الاشثد5 طاطةصصغو طع ر,61301عع»* د1

 رىيكعطسل لسع” طءلعدغعم. 1. ةءطععا 2”7دعط تاثلقل 0. طب هه طقةصصغو عمم

 ععطعطعم, وقد هم هتعطغ دمع 8غةص0لع هعزس مانع, ةعتنمع ؟ هممت ءطغمسع

 دم همت]ل1ةصر, ممصص هم هع هس 0مم 21ععسلعمم» دع ؟ةموءوطقطءور هنن

 هرم ععم0341عغ ةعتس ماتج06, رودع» ال ءمملن ءطغسسع دهعطقهاعمدصسع». كاسح

 ؟دعطم» مقعم اذ دتلروط ممكطأ, "كر

 ل. 362, 2. ؟. د. 8. 324, 13. هس هص ؟161ةه2 2206عد 8ءا1 مص طق

 -زرادذ ةنع داعملا له ربكالا داعملا "5, 14, هزمنوم تءللعس ةمقغوم تلال 205

 متع داعلأ. قمعط طتمع مقةطلغو هم قةنع هتمعد ة”هطتععطعد قسمل»دعاع هذص

 ةطصلتعاط اعاتم عوسلهدر هطوع ذص هةءولسم» 86ه0عمغدس ع 2"ثء]160:6و طقط»قةتس

 ةعطمو ال06. كالا ماتم0ع مطوطتع دكاعيم هده »ةواطقالب 702246 هه

 و12270: ذص هقعنءنت 12116 ,ىلقف طمطعمفع»06)”, جب مويه وطقم ةعاض



 ةنليفييسو نع

 ىاتعلم هس كالالك طاح تسل كهف لودودعأ/ع عمصقتتاتا, 15,01 68 هلق رو 1ع“

 80:11011:1111030:“ ة11ه* ليعاتةتت0مد”* عملهعاطك 1م. 10ه 1ة]هتط طق 016 6

 4ىنقلصتعاع داعلا ,ر,ل3ئ5 8واعاعمطت»* جوووطق#ةهصر 06 كهص 100 918 رمت

 لان ءزعامع]» 068 اطلمدطفعءعطمت د ©6066 دصت8 لوطفوتل»“ جاتك فقأت. 1061 418-

 0ء]ع اها 01 ؟هدج الاتطقتسدتع0 (80 1815 8ادت'. 28, 85 دان ؟6178ةطقالب 781

 لهما 8ع. 10, 4, 35. 0. ه. طم.)ر طتعطلق ةطو 016 47156701011190. 1. 6

 ماتص 088 1ةاوستمولف 110014 ذط م [تطوموهذجتطع ؟ةتصمألمص ن0 ط6-

 طافت هلسع 12 06 ]001ةءطمات ط1 هانت 11116ط62 ةتتق1]16"01.

 0. 368, 4. 8. 874, 6, و. د. 8م ططقاد ,صسكدمومم0) 1. )7713 7
 رراصلا ظاتصلطمأا  عموعط] وعود”. 1. طقأ 038 ةوط. 106 2و18علط ١]

: -- 211 171 

 3. 811,4. 8. 877,9. 9. هم 1. طصححردد ريدرت دايث طخادرطا حازت هنن 8.

 3. 311, 15. 8. 884, 8. مجدوحس طاب تالت وماسك ةنه آه. هللا ةكبعت
 ؟0ههاتقر 016 ةطم» 12 اعوزسم» 88. ؟ه116عا. لاوعا هج 1888. **, لآ. 2.

 رطستاتموذ6م هو طماقوو» 285035 طل ككل 207. 1016 آطه. 1'.:ه 10106 8

 هم ؟هعودع ؟ةه01ةهدممدر هد ماعطق 016 21ةعاتءطلعمز6 هتسودن 101: ءاعأانت

1 101 

 ل. 329, 2. 8. 885, 4. ؟. 1. ؟ان"06 ؟ة::ةا1ءط طهعط *تير 12/7

 سميدتخكو حررجذ 5دطا» هدم درع ذد) ددمدل دكدم مع مالع اطاثلث تملا
 مدد مذدد رج امانإل ذم. راب هقنمر هزم هطق» هنن:2206> ص 8ةعطر عمطقتت 6

 دحتق ةهزسحص0مدع نصل طوستتطغ ةزعط هذص] هلم»ع ءمص ةطصممر ةننع ةذزات

 011[اعمرصصسضمات 42087011049 211 ةعتطر 80 عقواطقات 036 22618562 7012 2

”.06 21 

 ل. 829, 8. 9. 0. 8. 386, 17 1ه6 ددالا كعطغع. 116 92066 61 ل.

 هم عمل طت6م آه. كاقالا 156 ه8ممطوت»» ةهنتق 7)ز15 ؟ةعوءطت1ةطوت. 1'. ةءطعأتسأ

 جاو ةمومط] 016 ذص هد 1158. ةمقطق] هده ةهلهءطم طه. نيعيف ,ىىطقأ هال”

 جاو ةدعط 036 902 طلت" 82862012116116 5121 8عوا2896 آب2. ىبعيف ,رط عطلت 62''

 عمر» ةزعط عماطقطا جا طقهطو». العا. “مر ل. 5.

 3. 380, 4. ؟. 0. 8. 387, 18 1. طرود مادرتذأ حصارمحجط صادرت قحط 55
 ردروج دصرب دند هانم مجددا سرسو, م

 ل. 381, 1. 8. 386, 2 156 ظا231901 معطل ع. 27777977 185 1! هلع. تان 1721

 منطق : لاثطظ, كو 60

 3. 381, 4. ؟. 3. 8. 388, 16. 1. ةمرططا رود )"رد ةادصم ذيب رددل د5
 مودم رجا مدد مص عونك همعاتماع هدك مدد مص ذد هم. م. 6 3. 381, 8.
 8. 386, 4. ؟. تن, 0. ط. 0هدع 11هطفعط 8011 65 همتعطق ؟هدظهةانطتعال, 41158 8

 ص ذطص 186 ععاص0ل1ءاط تاج هم[مةءطفص عامانطت16ه], هط دطصع 1016868 0061“
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  لوموو كمععط ةهومطعطمتأ 318 ءاموه 8501ه هوة سللت ءطعو ؟0:لعودسسغ

 006+ منءظأ 1. اوه ايتليكل مؤ, 21 تطعم 1طمعطمتا” ةنع ايتلمكل رو
 22 9116” (مقسلتعط لاو 8ءطقمف مس ععس). طع طودمع لتعم ,ىلطمءطعتا”” هس 6

 7 8مو]ور نو هم زص كسفن هلو ةعمممم. 0طزواكغ تم ليهت ممطس هس هد
 2 عنما1ؤ6 هم لهم 8صصع 065 عوطتوال . 526+

 ا 3. 386,4. 8. 393, 1 مةم0ه 251 هزأؤا تالط ط8 طنتط 3725117 ل

 0 قيوز. ضع 5 ممطع» هس مع وءطقس نضل 088 آلكهقذ هتك ةهذص 1

 0  ةلكتمتستسسم طقعج وطه ءأم ودم

 3. 389, 8. 8 396, 14 ةؤوطغ د5 ذس 5؟10هسمعدعاطل جم انط) جدد
 رردقعاطل لعرص ةسمدمعوم» ةصقءطمعتس” هلتستعم 2ءللعم مهعطع». طع 02 عاسما

  رسعمب 18. ط]غ هع دسم ىاتعلم طمع ةعمقعاط طمتمعوم: رق 55 دما

 -مممرد ذ درو ماصااثل. 15 متمل طوؤغوصغر دمك 514 قللفف نع لمد
 ةلعدمعءطعس» هم ءةتسصتءطغعأب وقع هع دطس جو ةعلتسعسم 7:2: 11611 ععجعاعطأ

 دطس متعطغ ةطعع هتصم 1055 ةسعدعو»ع 8ء23عل1نعمسع ععروةطتقأ.

 1 ل. 389, 3. 7١ 0. 8. 396, مهه016. 186 دمك عطا طدصاشموو ذه

 2 مصع طتفعومم ؟ةعءطعتقطوم 006» هملمتعاعع عفر 5.

 ْش ل. 394, 15. 8. 401, 11 ةهؤ قوه هسقتسست عم 20805772021, 16م 8
 خور الآ. 1 ةصوع0عمغعأب ,هععءطتص1عاطعم هسف كاللاخأ 121, ءاصعم ةعطمت 70 1.

 2 ستعطغ عممملم عاةعاكنءط عمووقطلغمد طعط»ةنععءطعم 1'هدص نع ةمهط رتل

 2 لك ععواووطستغام”.

 70200 3. 398, 14. 8. 406, موصصلم ذهغ طااطاطد> مكءطغنو. 8ومعم» مقتو
 ١ مماطامطمصدر هنو 14

 3 ل. 399, ؟. د. 8. 402, ممصسلا. 186 6 1م. اصطدم 00د مامغغ طحت

 1 معطغع هسه 06ءل+غ هتءط دصن؛ هتنيط كف مع, 16. نم 8666 6 ءطعتسستق

 0: < 1:4 هلق 6ع ههطوطدمصغو 1مطقلغ تسمن ستغ اعلم مصل 5165ء1 ؟62-

 عمطلوةوودعس لكصتو5 عملقفعطغ ؟؟ةدص لهم ةطفتسمتم ةسقوف0هعءاغ مذهب

 2 ه0 52يغ 06» قعوطو»: دعباط لمحو هتنيط كف رى ءعمطعوءطعس ةهغ ةعلس طبعتس

 5 (مةفانعط : ةعدعطغو 106)ر ةطعماةوؤ 196 06ه» 81ةععاوس دعا”.

 "2 ةطوسمامنم 1. مةءفانعط ذص اطصاخط )مطل اصصحخبع 60. لم 7 ةومسلم
 7 لمص 068 ىرلبعتسو” ططخ# ذه سمس رىراكفسألما” طحت #06 رىرعتسو

 "2 831160, منع 8غمعس ةطومممامغ,ر طفمطغ ةوستغ هتك ةتسعسس 111857 62-

 - ةاقمقمتم.
 "222 3. 403, 10 5. 8. 411 85. "خدي ع ةطومعءأعو زءط [؟0] ععم 0 عدد قمدعس (؟ عا.

 هو 01عدودم همس لعسس مقعطعغوم 8؛ةعاع هدهد م. 21 2:

 رقإا مماصاتال اهمال راح انزالزو ذد مطا عجوطم دانالطنت اذلطط زلاطاا) 2 تن
 ظحاتم ذرب دورا راع تمد مكطل حمل نترك يمل ,اح دارج مم دو
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 داورجط مكردصصتممل ردحم جر دايطد روز (1 )02د ذد) ,حرم مذ ددك ذا داود“
 مرد مكون مدان ةمدممد مذ مدر :مررجو امذددت موي مذ هذ
 محادد مرج رحال اهّمد ”مدصمد دمرطرج ثا ”محطصرم جحدرن ريدا زد ةصختطد
 (3 طاصورإلا هانمطلوم مدرطرصرت (2 مازرددم مركدرمم ريكا .دامال ذداع دا ماتدمد
 مازردا هؤررم دجرورو مرجطاطد حددسرج عمرو (4 مازوحد دادرمأذ حاللادنتت 2“

 دلال: طددج جاماطدام حد مياوإلا هادا تدان مرد ذد) (6 حجدط»# هضم
 ورب دروب دريحم درع حاتدصصاو هرج اتجمد مفرد داسج مدعم داود طتطصخصات هتان
 , طرالازلد ا5اذداب مااا ,مدذد حذار زجر ,مجدطرب كوست مددسصتت مدد (6 ؛ازنجاد

 تاتماتت زن ,دحص هكدا مطان ,لازد حذازلت 5طالان دصنال , هدد )ت33

 0 صردسم طااقدحإلل ,تمارطأل مجمد مامااماا وحلت حجم هزيصرمل ,لاددذ ميريام
7 

 درر مصجوددوم زج سموصرما مججورجج وطرب مابس 1 , حسطرودو طرب صصابلا ,قتحددذ

 حكارلد محم ددح ذد دول (0 ,مصحد مذحذ دل '”هيجودو يخت (6 مزردم مد تلزم دانا

 1 1. جتدرزورل تلمعط. لدن طمفأم ممدود قلم طمز06* همم مجيجحوو طدرب
 2) 1. ط110666 ظل ىقس100هنس عمت. ةصقوت نطق“ لهف 11ه ١955 ةانق 2م و11160

 دقعط ةصق1 وعزم 70 ىعاود هنو اه.

 8) طوق ؟؟هدنن وك عمط»ةهنءطق ةهدن طلاب ص قلمسو ؟هد راهن[ اخ طتننمس عر 1! ه"10ءاءانص ع”. ع

 0وصكغ. 6, ىر ,م11هكعطغ ؟هدفكذص0 هذ هم ةسسفط 2و. 40, 5. 1غ تذصييبدطيو مييددرد نطو

 طمغام هن مدمعمذ» ميجدستصلل
 دل) 1. مهردذ ىاطتم ةنسص”” عاطا ماعطأت مهغأرف رر 110556” 16061, ؟ه1ن1 1282 2561

 طالزمتر عدصق عمت ةدعوس ادصس. 116111 ءطغ 11 805 120 ععما1 عاق“ نق ,ى الا[ انفن1 عمق عم”
 هماذادسلعم. الهم طتعنوط ؟ةطعغ ظوعطرو هسا" كاس 085 65 ةمعمرانطت عد 1!ءتقممو دقات لفات

 طاستنش] هذوأأ ةذصعان1 ه1 1.

 5١ وطودطت ؟ن» فلعلا 2121 61125 طقصعمم, 2 20ط هأزه5 عواتفاوم”'. و زق همتعطخ

 اءاوزن' 585 ةزعط 1". 0هضنسغما“ عملهعطق طقأ. 106ه عقضلتو 5812 4-2 111 ةدععضر 0885 6
 طقس ةءطفملعم ةىمطمطقأت عد تصل طقدؤوطعملعم 82600:متدؤو متعطتغ ةهاتاطقاءت, 220556 ةصح
 ةمرساتعطع هم 085 ةيمطوم عد ةغهل1ةم نمل 016 آتممد160هممج دقت هد 1"ه1 عمد 06 7111 ءطعس

 77 رست طدنحس عم تا طةقءطقأأأ عوق

 6) 1. ةءطنضمط) اددصؤو درررجر اوغلاو ن2 6 نتميكارتف هلو لوعطقةأ# 0

 اودعب ام لك ناك.

 7) 2. ط. 08قو اطبق 5مدةدولتص عمر ةءهأ1. ك[دعط]عءماصتسءالر 12 ل ةدعات ق5 81108623 2117

 1 مطرد وكرر دحدررحت ىلع 8سم: ءطغنعو هسمفطست ةزو لفممدس' عمات هللعمطت' ةاتك هتف

 .٠ ممافوطم ةمودسع هدانا. ؟"عا. همر 2[. 18.

 8) 1. امه مذدوو هامل ماصطلل
 9) "ع1. "هدر 2[. 15, 1: ةءطمتما 05مووأطو آه. وتم 18. مود ةزعط عمطقط# نسل ةفوطلا

 جاف ى,ةءطا]متعا* جهلعوكهدقأذ ده طقطوم. آه0ءمكهلاو 01:66 طئقتن هزم 111557 ءونةسلمتق 7011 6ععت

 وزرع ةءطتتقل طور ممن 1". ىونع عمرهم طمزس عدموذم» اكممصما 065 ةهنضوطتةءطعمز ه6 طقأ ها ةانل'

 نيغاطلا ةدط 85ءط]صقؤو 065 70116عوملمم 561 عاعق ١ ردم طروطلو 5611 هذ 088
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 ؟مركصمرم ميرددصما (1 سدرط حرجك مصدس ”مدورج دحصأ ,مردزرد ذاركمل رروودط
 ” ٠ مقاتل دمرصصأ ,مزرتطد مهقمطم ,صرتج مع اتالأ ماد ممل (2 ,”طاحامح تانج

 ١ مصرب ١ دهمدإت د ذد نرطرط 8 حطوا دمع مرطأ ادعم دم ررجادأل ”تعصد
 ١ مطرب ”تدددحممل ماطدضالاو نأ عمار طوول ردجرط ةطددد ريد» عزام
 "6 ذصرن دردرتد) ,عمدقمما جمالا هنت مادو مجمل مدت امد
 كادوو حدمرمر , حمدوودكم ةصراصببل ,حصتمأطبب كسنمد هد هد اح
 ١ 6 :مييكمم ةررطو مدانالدصما ماطدمز مالمو هدا مادادد . هماطاتد
 2 طاتددما ,عدصدرم تزلطد ,ةديبحام دحر متاقودم ,مااهطنت تاطصالتطت تمرر
 / ١ .طططقد دحات هاقودما دص) "تلم هالتازن ذم اتاّمد محزم ددتد ,م07ممم
 7” ل. 410, 3 85. 8. 414, 9 18. "ل" © ةطويوعاتع ةءط ؟01عمت062-

: 11238861 

 :مدجدمررم دمين دصيعت رصد ورم متمانصرت مرييجدمم ديجرم دزيجحح ذديم
 ١ :اظ5مد دعص تجاق تنال دج (7 هديب ذدع دمح "تمد ادد اذدد صخب تندم
 ١ ميج دلال طقزتطم مس مدعم ددزوم ذر رديضم مذ ميدرج مدد دصان مذ دب

 م مطعم متع نم ل دهطس همه مذو عومةطساتلط ةمعوط أذ عمامأو 6

 1.1. 1 83-27 طمع 21. 8. 8صوراطومموهنأ عار ةممك ذه قوه !ءامأوم قطوطمتام» 1'
 قمم هسا عملع ان طءعءتممءنسسمسسع ستغ 1". 2ءاعغ

 1) طود ةدعان ةءاطعد فلخ قود قطو ءنطعم ممرض 218406 36م 82ءطاعم» همه لصقلا
 يلق 1؟ةملعام» ةنك قهر عمموؤعم 99و” ]زءيغ لتعععاطو قدععطهمدمو جن ععمسلم متع قعد

 طعط». ةسعلعتعطعد رردك هسا تدبو 0 13: فلخ خةدمدغو سوم ةدعط مابررو هدوم.

 ]وص بي رغلأ ر كه طنوم هم 5ا(6ع116 هد ركنمل ] هموطخ صغوتعطأ ص 88د مد) ,

 2 ظوسلعد, ؟وقمأذعو هسل 1 هيو ععلن طعم“ ذم 6 ءععدفمأت جن انو ,رعطأو 088 723 ؟هد زعطع#

 سسل جلل ععسعتس هلذ عمغ نسف مءععطغ طءاعممغ هسل ةمعاطقمسسا 18غ”. 8ءئلع قسعلعةءاو عءطعم

 2 مسك 036 0مجهمتععطع ظووسصما عممتعاع ركنملا نع ىهنلاو فورعمل اب ومالا 62165 ن4

 1 1ععطغمو عم طعقطاعم, ؟ءمقدأعم جم 76201 عأوسم* م 8. 100, 106. سه. ه. م. ؟ءنعا. طع

 >2 قتطوم 6هاةعتطمم ذه عع ظماءلاأممو جن طع طلعو 06 ةلكوطعسسع4 ةطع 1هدسعتم ةلعفت
 22 1908, م. 85 5 هسه 865هع 1206م ةدنععم آنلكر م. 35, ه6 1.

 1 2) 12. -صردرص دردرت 6 ق هلع طقغ طءعاسعم ةزمس. ظمأ ءلع» طقغ 1'. ةءلتمعم 12غ

 2 متعطغ ؟عامسلعم, هلع ةءلصع 0 طءرعماجدمع ةفغ ةلكعط ةطوعدءطعءطوم مهعلعم. 6ءسعتمأا قار
 "”  لومد تع 8ظماطم] هدسصطعتا وورد ©ءدسقق ةطورقتةععتععم طندعع ةلد 1201 ءطغل رص هعط]قمدتئعمسع

 2 ةمومعءطعم من0

 : 5) 1١ د5 جازدححم (ةج بلكلا أوقف 025630 بلكلا طعلعمأعغ ىيدهعط ءاقف طصصم

 ععسر سلغ همطءمقطسطوععم طفطعتعم هس ءاندم طقسومل”.

 ه4) 1. ةءطعتما) دلزلو هدتعطغ دا

 5) قمعط 1. ةعطعمم ذرصوخ منطغ طودرحب 5م عانوطب منعا. 2ههتوعملم هع هكر هك.

 6) 1“. مكانا هسافمدةمطم' لسكلا متعطغ ةطعت رجعلا.

 7) الوعا عع له. هك. ؟ى]. مءالعم هساعم: 186غ ظكملتع تلق ءاع
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 موج :؟طاحصد مججرمل صدد زاطنم :(0 "حزم دطرا تما1 داش
 ديب مما ”مدصرو دحرع صرلدد حاط هدرا مذ 'مور» عع طقوم هاقالاا ماما
 :مدددد 4 صمالللا ”مدممد مكقمرم ؛ مازلت دح مالطا ”مدجرمذ صخرمات د (8 حاصقسد

 دبل مدداي اطلت مالازد .دتاهلا ةصادلد داما معز ددادل مذا ةمصر

 مرددد هزل كصحدد مرد رمد ذصرجتجدد د: دادانح داقد اتدحبا ةةاةمد
 مددر ريك مجرم ص مز دزدعج دزكامل مصرع مدلل كارلا ردح مايلحم دارت
 مذ مصدام :مجو مدرجد ددحت مذل مدربك ممر» مذ رداد :اتججززباج ممانن مد

 رزرطر مداح مردند زدمحل رطدمأ ,مردت مراد ”ميمجرمم دح :صكحت ةطخنالا
 موجز حرج ”ةحرصت دم دامت مع داما ططمت حرج طصوما ذمااطمتا جيف ماد
 ,طخمطرم مصرع "مدان مزالط :طاحاتص تدك ماططل '”ماططوج وح :(6 دحمم مات
 (6 ”مودددط موو ىرودرج) حذرت سايسازلا دحام اطا«م صددصربو دج مذموم ظد درازل
 :مدوربدا مكددط ”تزارلا ريتال ,ردصد دمارب هكررو ( ردسد حجم دذ ,ماتطت قا

 1 1. مدد ندع ةعيمس 15[ 18]12نطز 65 26195514 : ريت 126م4 8410 ر ع62811 7716 كتلبص

 رامز م1" ؟هدنطدن هلا مانعا" طهاتك”.

 2 52 هجوما طخ 2667“ هان: 1؟ةدغ 116 6 ر رك فر ةطور هتعطغ ةصعط هقدم]1. 21وووق متنه

 جمعا ؟هدج زوتهم0عدط ععقودقأ, لعن عمصت طفذود0هز5 هد ةطسس هات ةذءدفد 7701/4161: 20120 0 6-

 راقآ1 1و 1:31: عق0قط]كأن

 8) حدم صرب مدد طمز 1. علطا اعزممم  ةزمسرز 5ةهمق 111606 عمطو . ةستنعط .ىى آر عتتح
 طوومعمم ع” طفاعدم 0ع متع 016 ؟ه1ةععومطعأا 065 10هطوروءاموزق. 6 ةرمعاست 186 ,ىآطقعطعاس””و

 ؟1611هزءطغ اةدوصغو مقود اللا 0500: حجاطد 02402

 4) ترهدصد طددم سدطقهتط 701 ندع ىلظسأةءطلمة5 عمطتنهةمعطعمسو, هتعطتق 86د ندع 0
 ممطسس هس عدمومزمأ, 111116مفاد ه1”. 1116112 مهقدأ عود مقالات

2-6 

 5( عطوق عمطا هات محوألا عطق 016 201ءطغو» مدع وس 218661 م نر

 م لصأو جاتك مح ولا لصو 016 211ءطغوم 0ع ةؤوسسعد2دعمط ة:1عاعمز؛ هدنان]165* هلم

 ىز سقس لعدص لمص 0116م, عاسمتت 568123126556 208568 ته ]عمد نت همهم 5ءطصأت خءاوةطت'عت'* ءانعاتعاك.
 مطزموو 128606هممور أعد 1ةطوص همعاط طعدغم دس زطبم»» ؟ةع11ءطعم 26ه0عءمغدسم ذص 0ع 1؟انقغ6 101:
 نطونولا] هر 0 ممعط 1ءدول]طود ؟هطقلدتقذو 716 هد لوطتأ وهن قعد لمص طقتتشةءطعت. آه عد

 ]1 ةه:ورتتةنطم 5م ةعطف مهئ0مم 8و ةطق»خ دع ةهأط62 هل1 عوض عتممسر 116112 مءفت
 دوص ,,؟١هرم(6هدقعمر 016 1نمدصلفءط قل طخفعطعس” طفت. ىلنعدس0116ط هنتكصمطس ومر 1:عمص لة ءطقكأ

 همومزممم* عمطانةانعطأ.
 6 1. ردرمل مدد ةماقم »عطش ؟هط] لعرس فلذل نوسحو هدو ميجز سددد همت ءطك

 منطغ ةوسص فلخ ب فيفر. 1". طقهأذ ؟ةطتقعطهتساا ءط تيم مدددط عمومطت 1 ءطعد. 0 6

 16ومو مهدن مكرول اةضر 8036 طقأ هلم هذ ذه ةولمسق» ؟ه215عم لثعق 0عةقسدسع تسسعءاعءطتا

 هالك ذه ةعدط. مدد, قع 0هطتصس ععوأأنل115

 0 مد ددد» زو 111559 هرقاةصلستق هذتعق 4قطقعطتنةأطةنوز "1. طقف هلل مند 5

 عمومطرتمطومس. آندح هذاةمل110ط 1ق6 طلب 5 ظدرم طاح مم1101 053 ةةطاقءطو ط!طءزسع

 1نمعورامدعم طلعغمو. ؟1]16هزءطغ هةنذس4 ص 1.5 ؟هدنادعم هزم ذص نسموتنمد 11ه50ةءترتكغود همتعاطك

 سعات ةتطق] هممت ظفتست مال ةهصك ضرأ هاك8 ض رعلا صلاخ.
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 ١ مرضإلم عن حضري درج مدح :مذازبط رم مطرد رخو 0 "مدع ددد ذوب مث
 ١" ,مدوددمرلا (ةمايحدم د (2اردحطمل ريك ميحد ةدطصحم) داق ميط”د ذ : طاطاطم
 "7 ةصصدرو ضصططت دصدع ةصصصخصسا "مما صام زرصم د مامر وبدال مجم
 7 دجرل رالزلد ماثالط 5 د55 مكاطأ (4 واط ددز» د صدا 7

 راثازت دتددذ موينول ذيعطرم مع روم زجل :صاوتط مخال هد 52١ ماقام
 ١ ةدررر» ريك تدر ةصصمد مود مرد عمك درب دبع هجر ةيعخرح صيغ جرح دما
 ١ مصيب :تريجذ مزجدجت :اداواج ةالززت طممدل جددت (ةزدجحصر هدطذومم 20د :طحدال
 ” ةريدح ”ةءصاصتط ديبز تدووديمط دصرص :مدرصم مدي دوذرصك ضدصبص "مدمم
 , هماؤؤن دورا مدصذوبذ

 3 3. 409, 5. 8. 416, 3. ؟. مم 1. مالزلد زاثل) طدصرح ماصاع عدسات هصاعص
 | ١ ةلئاطا), معن, 1

 ل. 412, هاأ. 8. 420, 11 1ةط]غ ط”د07 يلع 117 هعطقت” طتسغم# طرورجا هس 4

 ظ 3.413, 18. 8. 420, هلك طقم 10. ضالا طرباصألا عوووطعت هطوس ررصصل 36 قسم
 هزومسسع ةهدعاط مدع هةسعم 21ءعقمملة صعد هدك نص عنا هم طعوس الآل عجم” امر الآ. 2.

 3. 415, 3. 8. 422, 19 )1755... ماظح“ ذدأ زوغ هنصم صم ءطعمتطصصع

 1 2. ةرمون ممزوت ريذ ةذوغ ةلمعط. تسلا كتف ممزوو: 0:6 1طعو ةموموتك هر

 ةطوءطمسعتلمدر 016 1!8ةدهعد ةسلعنع» 21506ءاعقم”. رتس ده 1ءدورس 2دمدسس ءسطقسوع طةجاقطغ

 عزعط ةهسع لم 1؟ةطغسمو 0ع ظطعو اص لذعطعمغود طلمسوعسم 516 ع8. لع ظطعع لعم ظوستلتعر

 لمع ظءوم همها 0ءموامتءطعس. طه الي ططخ دونم 49, 4ك, !ئعوغ هزه ةههلهوم» قدفلعم علك

 وتسلا كنف مه,

 0 2 1 ةريصإو ماقد ةعطع هيكل لي متعطغ ةطو» 5 رشنني . ةسعط ازككت اذغ متعطأ عوست

 "2 ةزمموعوسقمف : ه5 طةممأو 50 جملعمأمأ 5ءملعد, لهقك هدع لهم 8ةوه ةطوتعطألتءط هعج2ء عار
 7” سةطععمل ةطوم ص ملم ةهعط مانع هته مدقدترعو ؟ةيطقااوص ةمععط 1[2ءطغطةهعطغدسع عمم

 ١ ططمتسغ 1قأ 3
 3 -8) 12. ايو طمتق؛ ىطعاتعاا”و ىضو عطف 2012160 عه” ىكذ تل ىقت ةزسل طعما 1. متعطغ

 د و
 2١ 4 ظاوعط هعتسعمع 0 هعا16 طاتقفأع هذ طعاقذمم درردط ”عل. "ءهزغم» هستنعم : 8ءء اكماتغ "قلت اع.
 01 حدددرطصط 03:6 هم ةتو ماهتوطغ ممطسعم” ذه ؛ةلفعط. 1 طقأ همطوقع» ةنم

 0 18علعدغمسع هد رك كلا لأ متعطغ ععوممدؤ, 006 هع همم همتعطغ لهم تءعطغوم كعوستسة1عدغ

 1 قع ةعد ةعمعماقمعءعاط 1ءاهستععطعم قسفلعمعاك رك ذلا لع) هزمه 3و ةوصتسعم 8ءأو2, ت6 د

 2 ؟هتوءطتعلعدعم 1هعي- هس 2اوعطاعءلامم © ءطمأع مسا طانمسمتعم عءجاقعنعس هسا عم ؟ادسعم
 .١ 6هؤ6امم ةاماع ىعوقطمسمم”. طلع بفتفتود مءاتوتقدعم 0ملمم طقلأوم هع طعواتسسغمم ةقطعشةعم

 7 ماها رك ف ىءنسو قسلمعطغ“ هطر طهؤ 6 هذع عوسعتسمءطققلتءط ت6 8ءاءمسغمتعمصصما

 1 هللا الز ىلإ ال جوتدءطعم زولمزم 6ءهطوغ ةقعرو م1علععطم]ا عم. قعطعس]ت ءطع 6 ءطءاعءزمعت ءطغسسععد

 2 عوط هسه عتطغ هع ممعط طعدغم ههثعع عم كمققس 36م 0عداف. طع 1هتسما ملغم ةنع
 2 م,ءالئتووم, ةسلقعطغاوعد وأم” لامدرزل ععمفممتر هه لتووع متع 8دعطتو ةمعط ععلهعطغ

 2 طهطوم. الدو لتع 860ءداسقك 8 وك كلا لفأ زد 020, 16. ك5, عوطعم نو ةهمكدك

 0 يهود انفه 88061 وسسما طهأ هذ ن1[ رك للا لعأ متعطأو عد اطعم
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 موس 1. ذص ةولصم» ؟0ه12عم هتعطغ ةعاعدصسكم» ةءطعوأط#هطلممسو الذوق 85١

 ررل1 ه01185 لتعط طصتعطا طهعدتنعومد'* هج 866116 7هذلتك 5 مذا رر011 8501151

 ةتنمط متوطغ ععقسمم” +م]. "ن1, 2[, 8. 1, تدمر رجم ت١ دال اطال
 مدمر دج ممدددرج مالكرجم تداوم ادمن.

 ل. 416, 8. ؟,. 0. 8. 428, موصطن]ا. 1'. ةعطعتقا مهط] 771802 5372853 رى,66-

 1هدعطغمت مهم ةطععسس طاعطقمل', ىوز1 هرم 53055 ,,016 1811615616” ةاننن 2

 ررصتق ةكمدص 1اتعطق6 عماممو» طفت "ام, 2[. 1 نصل ةنعذو طمعط هذ 20-

 مممس1 28150121 طقطص7311. ةط165: 2125 طدثكرم دال كانا خا 277 ١

 1. 415, 4. 8. 424, 15.1. مزز ذ مدحم مص ذدرم صصصحم اطحذ ماجد
 ريذا ةاصدصد ردجرن دحصرم هددت ماجصمتاما ماو 011 دمك ا دلااحلا

 طرد ردردربا جددوا دمروا مددد5 دكصرو ترضع هاب 6
 0.419 5, 0: 0. 8. 422,9 طقأ لل حل 0 ا ا

 عمون ةاطو ات 8 وبشل رىرظدخمأ”* لسععاط 2521 ر,088 110101071186 طع

 هممعماتم»نأر 2150: رى,ل6ه» قصسققسع ]116 ظصغطقا ةةودس]ععأ 1م هه 1'ةهعطغقعطت

 حض وعطر ةزعط 088 80156ه2018ع6 داد ؟6ةءطق عطل, اثبءر 9

 3. 420, مدصتت]#. 8. 428, 16. 1. >تاثزلط صد دددرلا مرج مد ماوصل ا
 حبذا مطار نما, 6

 ل. 426, 5. 8. 433, 8. ؟. 0. طق 'ل'. ه2 | 111١١١0

 ن2 ىسلمتنع 12156 م1761162هز2 68 ه18 ر,016 12 016 1618605 6

 هزم0 تس عمر لمد 19 هزطوس'. 8ؤورند ةزفطق لقسم ر,016 طقاط عت م1 عمات 11811613”.

 ]رس 0ونسه] "هر 17 ةؤوطغ ءاسنلا نم ردغ تاوذ 04. ط. ,,21و 6186-

 ممءوطعس آ؟[هزطو»”* دنص0ل '1'. دممانقؤأثو ه8 01016ط 72021

 ع اهردغ ابار 15 1. 159ج ل. 422, 3. ؟. ه5. 8. 435, 6). كلافتس ل'»

 ةمطمتسك د33 نم د53 عوامووص, هم ردخ تاوذ ه18 ,,016 زد 1ةطتوت ©66-

 رسقعطممص 76:0 عمدم2» 80 ةدعد'' 1) هتتكعو1هققأن تان 2862. اللدط 6

 هرم 0و2 مه 22910 عتود 0885 11086 505577 اتق 975711 رر6 ةططتةعاطل'. ال2161

 لئوهمرس 161 ععلممدتهذورد ؟[؟هن ؟هقذد20 ةهدصصقعط 1. ط1 ءطأقق 8

 هاله ىر,016 8ءطقصمد'*. اللوعط تسقوهت هجم دئ18866 ه8 طقزققء2 20221

 حدبوت زذ دمت 000م ةسعط تتاقالت م طا7تا طن
 ل. 426, 8. 8. 434, 2. 1ص 8:.'1 ؟ه:12عو ؟هط]أاو 516 ذص 8. اتتحص0 1". 8

 517ه دنظب ا”ةبور 2. 4. 8 201عأذم 016 21هعهأذ1 0282971161 70 لمعي هذتت

 ند نطوومغمؤو مانذد مدمر متاشزنال ماشاال ددداللا . ظنعطلا ع 156 هوان: 2

 مرير حدر مرو مارال مصاص عاض روق ةصلعف ذطس ]18 هط ة؟6”*.
 ل. 424, 14. 8. 434, 13. 1. 2173731 0 5درو ريدا د7 مارا جول"

 ل 2

 1) زععدتاتءط اطةدصاأع ه5 مست ذص عاولعطع 17هزوو م16 تأ.دككاملا مود قوو» 1
 1مومسعم عمودعأ ؟ءرئ0عتم 2 06من 1طقأغ طقص0ع]6 هو ةزعط ع طتعتخ نس هذص 1557[[1 ءتتقأاةقه 015٠
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 ١" مصد ممررو رمدررطدم مطرب راج ديب درر همكورتط مكرم طموح مدمج انصانت
 ٠١ ماهوب زاذا هحتمحال امانا هززتطللا هحزبت كصبع اقدح هحبع زد ردح اذ هيك 2
 3. 421, 4. <. م. 8. 4ة5ر 5. 1. 2505599) اذ 75973 0. ط. ررسهصس0و1غهص ذه

 6ع 17016 مصل معةمدمد 516”. طلو "هع. 77277 ةوامأ ةصاطعلعم» اصف 8

 85 دس 0ةعتسهل عا. اثبأر 2. 8 006م 136 ؟ةموءطعت ءادعط ه8 8 .١2777

 رود "1. طقسممع ععاءوسعطغم دضد ص قزسسع 702 ,رةعطتل 0670, 263 عط15612:”

 186 عدت. 22:85. فصو هدعط عمط11046غ هصل ىمتعلي 816 طتعع ةهعط 18 2

 للور»«هوعروعرو ةذسسع : ىر1مطءعطر معاقعم"* هس عع ءع50عغ 2)

 222 قل. 428, 4. 8. 435, 16. ه011 هذ مهعط نسقوعومم 1ةهع6و 558

 ١ كمربال مامخروم 5ع دماج مايجححم مصور ظزلدل تحت متم طقطوم جم»
 "> مه7زعءطغعم 8ءداعمب هته هوماطوؤ ةنصق هد 6054 وعءاعننمغ ؟ه:0عم هه

 - وزنها ةسقممو دم 0044*. 106 ةسهتمعدسع أوكصنق هللا ىلل اوكصت

 . ررد1ع 1هللعنوص خفسلع»ع] دع ©0155 هدص0ل صعد [020سمعط] 8561555 6

 5 ممعاطغم اطعاؤطسع”, اذار 19. ةءطعتسا دست ]وج اعط عما“ تتح عالم

 20 3. 439, 1. 8. 447, 11 ذهغ 7582 صو دسم جداا ؛طذ هسه عطعت هطول
 - 006« قصلمعمسع هدف 11135 مم4ةسقصسنق. 15 طعتممك: 111005 ةتعطو هم

 ١ مغ ةموتم ةتع رده طمأا ةولصوم 1[هممومم مدملمد 760271 017211841“,

 0 02“ 0م" هن» 9ءعامءف/ءاغ 1هغاعب ص0 كوت مععاطل 03ع 0ص دطسصع ه2 له

 2 هع عجملمونو ةسهلهسع» هغع. 1كلقمو» نصل ؟011[مدتصقمتع#» 46

 " قتووم» ةونم مهعط قمم 0عنسمهل "كر 4م ]ومكعمس مات 050م7 >3 ذدذ
 'رسوكم مجط حيبز د تزلا ضان دزالل تاطم» مدحبع كرر مصطأ) ذذدم دمر ترد
 .ا؟ددرت مزن اصاحاد اذحح دمت ردد جاز دما هدمكبعم مدام
 3. 441, 9. 8. 450, 12. ""رعر 6. عيذأ ربزورط ربك كادت د كادر ذه
 37 مضادد نجدد دموبض علطغ هتعطغ لع ه2 8وعطقو ععطعومعطغو» ةهسقلعاتعاكو

 3 عمسقتتب 1606» هضم هضم م16 ةءطمص طقم» 036 7222/27:440, 036 70ه

 ١ 8ومطزو قع تع لعوأ 1224هعمرمتم» 6 ىلا دست ملم عمةطصانل ع” 01465 6

 3 8ءكحتعمس هوك دمع 1'ه1ععسلفم عووفطو» متعلم 8ةعطتو هه م6606

 لله ةهزومدغةسلتمطم» ؟؟هنهو قتع ةموأ ص 6م ذمامستعءطمم 1 ةءطغاءطعم
 2 ةطاتعطود» ةدعلمة عام: 1. مسقلا هتسصم ةلهعطلتعط 006» ةطء013851 عمت

 2 171ءزهو هسه عاود 8ةةعلعمط  ه5201عغم 8هغومع»سمسع ظنون ل

 22 1) المهغعع فضصو هونعطغ صقم تسع ءامووطعسلم 8ءدعطععتطدعع 0ع طقءمءءاتعطمم 5ءطقدم

 ” طمانمم مع هاتمطكمم تن دطعمم» ؟تطعصلتءطسمعر "هطعأ قمم هيماتععطم ة1هأنج هنعطغ ءمالعد
 - ةمطخغ ةامجاع عدصص ةمعقعستعاع طمصعت6 6 ظعلعمؤمسع ىمععلقعس“” دنع ءتصع طتقوممم ةزعط

 ١ ةروعطوملع ظومتنعصجع. ةنعلعم ةكتع هع ,5ءطتالعدموع»“ لمع ءانعطاود عموتقسمغ ةتسق

 ١ ”هملفم ممعط طفدنم فضصو 11606 عودفمسأ“ 516 طقطوم ذه 36+ ؟هلطعوموعتع, ممسعمأ تعط
 آس عع 1؟ةمام, ةطعوص هجدمعةوانعطوم 0طقمعدطأغمع همءط ةتعسلتعال همعوعقسلعمغ طووعمطعخ
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 عمطخس ممر جان هم دممهط ةطو» عمم تعطغاتوط متمطغ ؟همملتنعطغوأ "لعد

 اوصصس. 2. فلثل هزم 114 36م مهد هن وءطغورةعوص عواوزمأ هن دوتعل

 تص0 3. فذقلا هزمو ؟ةهمىنمفءطاتس ع 1ص 17ه هذه 8ءطخلاناث8, 70561

 6011 ه15 كءوتعو 006 181116 هصعومت هد 510. 1.5 1"ةفونتع ةهصكطقأأا

 عسمودملعدسص هزصم اعامزصم 1ك3مدصع, 016 متعط# عوطق هنتت 218156 1

 ]زو عوصقو 816116 متتنلم طوفقو»» 1ومكودت تيت متدرج حان تال ط١

 طاربادرت زج مرح محرج اايدحام مح مرح مامطرلا موهد ىذا مرراداسد مثل هاينود
 مورمدد ردد د ذرب رصد حسمت دطومأ ررجذ مددام ماتا مورو مكرمو اه مرتك
 صرب هددررتط ممددتاب مم ذدرج دمورو5 دحلرم رود مثالا هدو اذ3 هال نظمت
 مدمج دود ممد) ممد مدرب ذربا دمر مد رجا مدني مجد زج -ددما كات
 , صاقد مر سرتد طووج من مديطمأ مدرس درددذ مر ذدز مدري ذمدك ره تان
 1[1نعاز ءطم» 11 هزوو طق 1'. له 1هأةأ[ةه> 8857 28582618 8ةوطر 7611 6 212115 16ر

 ومو طمطمهط ممطآ 76همل21غطغو#6 ةمثب ده ةماطوأر مىوصص مقلع, 6

 هزسمت 1510 آاكوطتعوو 21 هم181عوطر 006 1"ةاععطق5 2

 ظوعطتو مماطأ[و طوع, 0385 دمه ةزءط هتتك 2116 18116 طاتغود» 8011, د

 961601111107011 17" 1اءء]ور* ه1 60565 دج ةعاطكب ة »هدب ؟هذ1 هه 1هذعاطقط ةاتتث 66-

 ممطصطم]6 76ه:0ةهم ]اعةدصخو. اكدت 5661 01 ءطق ةهطط 6185 6615218

 707116عار 8011 طحقط ةزعاط 211 ةه12622 11116

 ل. 442, 2. 8. 451, 4 ةؤوطقغ د72 نس هرج ةطصس !هنأش1ضعط ةطصاخعا 11122-

 عمد لمد 1ة1وصتقءاط مد 1'ةمصتسا:5 ءانتتسالار اثر 20, 0هووو ةزطق 088 2611.

 ال و دهع]11ع] 51061 عتطأنر 06د* اح 7/07 ه1» 8ةد1ةاطصسصع ]600ه 6126 6

 طققر 016 211ه«لتس عقم متعطق ؟ه> واقوم ع 185. لاوعاطط هدد 18161. طع1886 8:

 ىرالو» 191116 605565 5011 ه1 زولعصد 8ةمستعط ت20 661 هالو 'لئطتتت 8

 ؟نهءطعطقا ؟هدوتتق عوومذ جا 606ه: ءانتتسأالا ,,055 قتتوةءط]1 68862” 6-

 هم ءار رر09885 098 عموم! هءطعتو آ105 00ه ل16 ةذص ةسفقتءطاق ج6ق56ل111ر

 طور عمممستت عمم 1122012 ع انا 01/5065671:105و6)» ةاناكاة 6 1110, 1هألف 8

 6 016 7271 9/ه11هو ه01156'. 116هن36 >هعهولتتكو قتتق0د 0! 876156 عواطق ةهاتك

 016 18"همصت] 1 ةهصدت ع 016مةهم» ؟هنوءطعتلا ذط 8هظ. 18, 28 جاتانانغلع: آلات

 ةم]1185 201 معاد“ 8ةهعطع ةدعوت رىراعط ةطتت6 ه8 ][1هدتجوت'* 07006 [طلقتشاتع

 2111 01عه2] ر,0888 65 605 عم1هل1ه2 ط08ةعط16.

 ]. 442, 13. 8. 451, 20 طقأف 1. هطوصقم عزو 17. 2738575 ةؤوغغ ءايبنألا
 016 2مموطمأو>'* لمد مممتفذود 8188. مكر 8. 15 155 ةءطخبةان دان 15661061

 ه5 هموؤمم آنه. 016 ؟هط1] هد ؟هدانع 76016256, هك ةزنو ةعط 116

 1كم ممءاعطتت ظوعطل] هه ةه15و5 جدا عاععوطقر 006 ه5 ,,016 125عو]'' 7022 2

 ملممو ةهص 856116 06ه ,ى,طعممطقذوم'* عمماتعاعت "006ه ةذط0. 1816 5611

 عوووجأ 7606ظ, 0388 016 17 هنا مصق56 068 ة116طغأ عقأوات 110121361, 23
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 دس هم اةسغوممسمع ةمزسع» 866هأغ ةهسعط 016 طقعطمقغ طقعاتعطو 5ةدكو

 زءاطغ طقفر ماعاطق 50 عمموو ةعاقسب 16 016 06زهدتععدب 016 ةتتعات

 رللمدممعطم» تمص ةعوصسقاب 11 ةض0ف] ةدصطقلغو تضل تنقع 60662 16166

 108 مدهدوم 016 ظسععار 016 ةطتعخوسس 1هغ11]6ءاعأسع]1ه 1! ةوود طهعط 6

 . طقوطمأو 8ؤدكق ةصصطقاطودر طودذمع ةدسص ا! هععاعتعا مدقق لعدم 1ضوصتصتعتر 067

 مسع متع ةوزس 8ءولمدمطمتا متعاعك متعطغ ةطوع همعط نع دم 8ءءاودطمتل

  قمسلومو» ةممعأر هله 6 2 عمود وعدك هن لوعط عمه»206 783,

 ق6 قةصلعععس تان 0ة]ءطقعال 120 تاتتقتت 63662 211 2ءاععط ع.

 3. 443, 8. ؟. 5. 8. 452, 8. ؟. م. هؤوط1 ,72353 ذولا 2غ لفنتلا
 ليللاب "5. 6. 1826م طتم» مهد 1. عووقطلغو قطسملمدعاع زهغ قسم عءااتسس 6

 1ةسغاتعطع الاوعطعطسسس ع 065 1ءلاوستعءطم» 1ةعصتسسفر طقسم 856 ةسعط

 . عوعطاتعال متعطغ عمموع طاقم عاتعغ مةملعص. تم 8606 ذه طتوم كوس 2[ةعطغل

 عمم. ةددصت اعومص مسس متوطغ ذه 06 ةاغود 286ءلعمدس ع رىرقاعط ةانطت

 6 عطوغ طتسع ةممص” عماره عطغ 76106 وممنأ تو طموعتق ةزوط عدس

 6 ةوطوغ ىطتسعمع ةعاعمد” مسطعسس ءلههتعءط, ةطعع متوطغ دصعط» زاق0تمءط

 لفنتلا 1ن6 016 5ءار1111عم ىىكخطهأ هم ةعوصسصعمب ج1 عع قلل: ععص

 ملمس ل1 دس عمر طتعطغ 1055 هج 6 ءطوؤوصدر نض20 1. 5296م8 ه5 ةوصقأع

 رصلغ 57801 00مم ظغطاال. "عا. جم ل. 268, 2. الاد 5ءهن] طقفم# ؟0دن 6656

  عمدمجمءطعب» م10, مقطلغاو 1. لمص هوه همم06هطوعع» ةسفلمدعاع

 ةددصص 2. 1س انطءنعود ةنص4 همعط 2أ ةقامو ههعطقدأ 2 عود. 235 (ةسقو

 . ساتملم ةافلمننط 1246: ًاجودد ذاز) درب مزح هانرصد 5ك 11 0

 | عد طضطامرخابب دبع دصاجل حمم مكدفد مكومح تدمزم مجدل مز دمك
 ١ ركز دمرت مزكم مكومات هدول تاج ند ممدتاتم مصزلت هرب رصد مصارع مت
 اطقم ةضل ةزدرم دمحأ مكدكد زو هحجت 25 هدم مالو ممدذ هرج مذودص
 جرح كالدطو هديا هجطز راد درجت ماطد مهد مطورمطب درس مام

 - 1) 8ءومد3عو طقمقع 15غ لتع !ادعططأ] لممع ةعوطتعءطع# اك هدز هدأت هدمكه سعد نع مع ذس

 8 هطرةتفءعطعم ةمدقغ ههمطءاطدممأو 860ءداسممعرب 2. ا. 5 دضصضس - لع تمل ىةلعط هل

 000 كك هلع طم همس“ طتنموءوعم مال 5 مجدد زا 66

  ةملفمم” ع ىلع 7 (7ع]1. و. 18, 26)ز ريوس ىلع 2اةئعم” موعط نق و 5025

 00 هو ىولعط طوودكمعم: ذيج ددرمسو - ىلآ ىلعت ريتا 525 3662 عءطعست , ةوصقأ

 ماطور ءطومعدم ظلم, هد تودس, قةمفدعطت ءاؤمسع د مدر مرر ىتطو ءاكدم اص

 ةومكم] ةولم»ت حا د كنت ةمسقغ ىقلعط دمتغ هاموق طوومتومم”, تعطاتومع اذ موو دس 21.
  قةعطمات ءطع ؟ةءطول- هسه 8هستمداط114عمععم ةنصل دوطع عوطلععتءطب متعطغ دمع 7 1. لمع
 له لمع عدمعمم طغط». [0ةطوءومئئممسعس- مهمل 0ةعتممل]1 همهم معز 50 ةءط ةجهطتععطمم 18مهعطع
 آلزعلع عمد ةطمعد ةنمه الادعغةردءطقمأدصسععم, 3ع مهد 1ةطودلت ىعسد 5مدةعطععقتطا ةءدئعس نسل

 امم مةاامرع ؟همطععتطمع ؟6201عمغ مد.
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 ممادددا مزيدكزدل مامددصد راذدد )طا انطدل صد 5775202 2252 2 مدا

 ,رتطورج حروما مالك مدرب ادد ”ممالط مك
 ]. 441,6 ذهن طاطا هصادذ) ردد حصقلللا 610هووو. "1",

 ل. 448, 5. 8. 4520, 5, )””527 معطغا ع. 1“, 3. ُ

 ل. 449, 2. 8. 457, ه]6 همام )اتاهطد مذالد ط5 كنه آه. 1. بساك
 ؟0موانف. 1م 1. طودرب. ةوزسعا“ ؟012عو 186 ةهزد6 76116 ةتتقععأو]1162. 8

 6دصعو متعلم ههعط 5ع 7 طمتوومد اذهرد ددكد مردصرود مدصصد مذ تم
 صصرخا راحل ددضدر» ازااوطلل صاحت حار رصطامب رمرع مح محم زمام مهدت

 .طختازبد مدامماب هدورح د تمل تزكرصرم رطاع حاامد تالا تاقال دات
 3. 451, 18. 8. 460, 12.1. تاطرلصرت صرطو ذاج اد الاثصر 11, 2,

 3. 451, 20, 8. 460, 20 زهؤ ططاا”لت صحا هنصم 510ههنسصستنعو 10261
 الو دمتقو دجةعاط "11, 5/2 طعزووو2 : 27527 1 مذ متردد حداد ررحص ذو

 حدكروو مدت. رركآ1ننلم 1 8ءطقست 701 ©6015 ةه22م62061, 5806 23

 ىلع متعطق 7011 067“ 11656 عال 6011 دم" ءع)ع) 10 861 ءا> كلت عمات ]1ةلكر 0

 وزع 125 هع 11 هزصاطوعطعا“ 06“ 14656 عال“ 117611 2605/10“ .
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 ما 151411195011817 010151مآ:111 215 فلكل -4

 ةعطز 8 آ8وداوطسسمععوم» ج01 هك و1عةه115ءطوعس هه0 51185 ءطعض

 آن1 غ2 مم 122 211 ع دن ع126

  ركعمسع» 06م ][ةامعصق تهل 6 8ءطسكا دسم »لعد 5طه1 0ع 8عععطقك

 ةومصع متغ لعم 1ظئعمومعصتمدءو» 06م )8015ءط-هعهطاةءطعس طا ءعوطمت» ةصلنم نع

 1606م ممر معدعمب 36ةقعطغ ةعلسر ةص 5ع] ءطعدس اللقفدع 01عدع ؟ةطغععسل

 لودع» لوطعطسمس 0ءمغءر ذص لعصعس 036 ةكدعطغ 063 1علوبسو ةتعط هد

 (وغوص طلق هس لتع مرعومقمم همهم مءاغوب موس 04د مقسست عقوعطمم 1816-
 رسعمتوم مع دممطقستس ء0همتعءطعم 1عملغم مصل 6 ءةتعذهدرع]اغ طفطعمموءادغ

 موجب 1216 عممدعفعم متقدومفءطقك ات ءطعم 1عدعوص هس 2عمطا صعب ؟ةاعطم

 لتع مسطعسس ءلدستمقءاطو 6 ءاءطعغءدجعاغ طعوعطقل عغوصرب 016 عا عتقدعد هس

 ةطمم]هعتعءطعد 5ةدحدس عع ه0 6 عععسد قدح سس ععصرب 016 لعد ]خامس لوط

 3 طمصلم»أ ع 1دصع 0ممءطعمعغقدر 2؟عغو هصق ةهتعط ةصع ]2-0152 215ءطعم

 ١ 6 ةزواوواهطود همغئعععم. اكاتءطغ مسع ص 06م 8ءاتعتمدعمطتاههةممطتعب ظفطتلع .

 - سمه 8ممسعطات [مروطدعب ه0ه20ءم همعوع 1ص 06م 81561 ةععععدو تصغو12ععص

 لتع لوقعس مدسطعسس علومستنءطعسد ظتسكتقدء. لور ةسعط هت 01ععورط 2عا-

 عرق أ طوخ ةعع ز1015ءاطعم» 6 ءزوؤعوؤةغعاععتغ طههعطقلات عنود ةتعط لع

 ل001ةءط-ةمو طاع ءطعم» ]1 ءطعغوم متعطغ ةءالغئمص ملت 8عقععصسب 016 0مهءط

 مه ةمزازءنص هسص0 همئطم0026 120عص و لعع» ته ظعمط] معطل ج00 عص

 موععم, ه0 016 ه16 ممم ةطعوسص زا013ةءطع» 85غةصلمتساعأغع ةهاتق جد 16مم

 ةزعط طءصتتطغومد 2.

 الا1عطغ متسلع» متعامدس دنع زعسع» 18كتسألاقو ةه /716/2*01* 1 عم] ءاطانات ع.

 . 1) تدطلععتعطع 8ءاعمتماو طتععتتم ةمهعم هتعط ذه عم هدعوعاتفءطعم 5ءطعققعم لع زةهنععطم
 ةروطتوعطعم ظممعءعطع, مهسعسغاتعط ذم 06م ظاطواةطءمدءاممموع هه دع لعم ءىعوءاتعءطعم ظع1ةسغع-
 ا : مدمومد ةمممز هع, عع متعطغ ةءاغعج 8قطءاىسهدأؤو كممععط ة4سفلعةعاعع 51ع0لععئتطأار قع هنقكغ ؟هص
 1 ع ص مط عس ص ءل همزة عأط ءد ”1"طعم]وعتع 25ج طعوؤنسدسأو لهعصهغتقءطعر طع. منهل مطت1ه5همطتععاطع
 " 8وونلتو عومعط همم مدعم. 21ءعدم» 8نمقممد طهأ طلع ذم كنع ةمقلعمو 2غ عع لاذ ءاهلأ د
 ههعطوعوستءاغ همسه ]1ةعدغ هتعط هسعط ذص 06 7257 6ةىءلنعم ااا ءاعد ءععقو لعع وهمس ءء ههعأطكا عاقل.
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 آد16 ل0062 ه1ع2ماه> ةزعط 016 !1هنط0 0ع 0ع هه: ةءطعت 111862 8عطقأا

 هس ن20 طومتاتطغم» ةزعطب ةطتخف ةلووصم» !1ءهنهعتفءطعت» تتصل 210 مط

 زوم م1126ه2, 702 هن موس لع 06ه .طعطانة1قءطعا> 85م:ةعءطق طلق هانت"

 ظوءواقس ل1هدم ع 06 1ةاقاذعم مطقلط0ة5همطتعءطعت 120 ةهذطققءطعات 201ءطتور 22

 هج عموذو2 ة7هط1قءطع» 17011060 22 عمهذ9216غةهط. 861585 د 58

 5218 ءطقق ءاطع 1 عم صهطتس عا عمر 805210 816 ه2ط1ةءاط ةعءاط7165 لنور 2

 قةسقأوس ل, هسيعط ةماعطع 8ءعمش276 دسس0 1ةعطصتست 2118 06 1ةاوتط1 801612 ©66-

 عماجمو1نطتخق د0 10هعرسوأت]ع ةطخاتتككع2 0ع, 016 متعطت 516 ةوائ815 0ع طقاقم

 ءطتقءطعم ةسنلانعاعم» 2080185 5120, 0510ط1 هن ةطصسقات 6ع1 1161 8118 86-

 جعماعطس همم ءعطق»ةءاطتتصع 06م3 قعوطتقءطعب متعطق ةءطخوا" 2921162 1226و

 هز عمم ة17ةهطاقعءاطع ةسفلناتعاعم 215 قعوتتت" 16216 ن5 ]626 8م6218ةعاط 1819-

 هطتقءاطم» 8ءع126 دطص0 1'ةهمستس] 2 م78عم2. 1016 1261و عواتط 615 06

 ل1062 عععمس طه لعدد 1ةادسسر ةطخع طسصماقمس عا) ءطاععتأ ؟ان" 088 1

 ظورعوزءطو ةزعط ءعمص 06 6 61ة[ءو1ةهطود طقت طقعطقأا 6133 0

 عزه ع 210201 هزم61ةءطعص 6016م عآوهتتط هد 20 06ه عمان2 عط]16ط6256

 هذطسم]1هعتقءطع» 1 همووص 0ةءطقلت ةطتععب 120 طقات م ةةعاط]1 ءط 12 لم

 [لطم859206, 0888 016 ل062 هده 1ةاوطت 716112212 1111 6110701111861, 8

 1طخعرن هن عوطعات 106ومد- 220 612 طه287ه15 هحاةذديسستع: ةهدنتطقاا 0065 1

 06 0:52 جاتتح 1'ه11 ط1ط]11ةءطوق © 15 20 8م81616 )015عط6 166216

 1نؤ 0هءط هز عمعمووم»» 1611 06 1201610 دقمةمانعاطم الطن ط قست 608 (119071:)

 لاغ01ةءطعس انتمومتتص عقر 120 طقأ ةزعط 0هءط 016 هات عاقوور 0ع ة ل15 لو

 120 لاس من1 ةءطع 1م151ءلعلسط ع 1طح 18180, هانا 1611 12161 11111917111128

 ود )001ةءطمص :هةءاوج هدر 12 ةطصل]1 ءطم» 1١17 6ه156 16 دس ل1106211122 7011-

 عمعمر. 1ص دمه د عءاطعسم 702 الط نطقسست م0 انطه1161ء2[هط ةتتققتنا161

 016 له0ةهص 1هنءطغ 016 طاط]ا7ةءطع 006 طقعو0تةءطع ©6116 ةدناععتتتعات 5

 رسول نطق ةرمطتنع» 0120 2282616 2ويعق2 686ه 121182112608218 1617 5161ادع

 1ةهطعودنر طممهصعطع عمق طااتص ع ه5. 0622 طماطوت> 06د 1816111عو 111:0 102-

 محمر 1" ةغ ه2 ةهنوءطققسمه» ةطصمتت ه15 2156 واكدت 266 ةهتتق عدد 118

 8مءاطستقطدتسر 1120 228261268 28 06 ماجا ه21226092156ط162>» 11

 1يمعوص0هد]1 6هموكنت» ل80 هزم ذو ةهذصم 11هطومووامدسع هنتق 0م 11651ثع

 ةوام» هتعوتسات5 65 طقطعا 2.

 1) ؟ نعل. 1. ظوسطر دح00:ةمعط1نءاع اكل مصصعسأع ص لعد مجم ةدن1260م1ةءانعت 10
 1"هوؤوعطأل نع قى. 8وءراتطسم» 1908 م. 40-38. 16 60هءهزو 03ه16511025 "هددت ط6 8116 ده
 طم همس, 5ءرسنغلع 5100165 زم !81ةسصما»7 ه1 هلعدوس0م»» اكمطسغ 1897 م. 185. 6010ةنطقت
 210116 8387-832,841 نطور دسطقسةت760ةصتؤءاطو 20ه1هستلك عمعوومد ة4ةطا 1.1181, 161261

 2841177 2111, م. 8821-315 انطوان 8156121816 ةذص ة211812122608215ءطعط 6116
 2) الزءاطغ مسحت 8[ هطقتسست ع0 نه ةءعزصعط 66203568, 80206152 8361 5816162 1111



55 

 36 مويرجدسلغم» دصق موممسأكو» دطصمم هم د1م]1هم ذم 1هاوس ةهرتفعطق عار

 0 7601عم» ممءطغو» هز6 860ءداععد» طقطعمر ةطصن مهععت عاقعطق 116-

 86 تح ةهمغاعطسعسم دس ةزعط جاد ةهلععد تح مهعطق»م. اظوعط هع ]166-

 :ءاطمم 8زغغ6 زوصو» 2هنغ ممطسعم هتم ذطعو 8مغ1ءطصمص عود هتف 208 ه20-

 هدوءطعم» © نءا1 ود همتعطغ ةواغعد مة»ءءاذعط ذص 6 لتعم ةطعع» ةممد

 ط ]0015ءطعس» 8ءطعتغغوب هكر مصل معصص 516 طقف» 23هتلاهد 6

  دسسطقسس ءلفمتىءطع 8مم 7ةموزمءطغمدر 50 ععقءوطقط هع هتعطتكط هع ذطغم

 : 1166 ةعتمءطم فةمططقسعت عاعمتك, هدف 06م هز اطوهنس 8مطا] عويم ةعطغق طهطعالر 3

 - 7626 عومر ةم:06مس- هنآ هع ةطصقس ص هجم ةتسو2م 006ه ةسلععم "6

 ١ ععطتعم, 1آطعود قسدلتطسمس عود هزص ةمعجتقمءا ز015ءطم5 06م3

 ١ عوطود. ظمأ ةطعق» هصععو ةطصلت ءطعد» آل هماعوسغطعتذ دمتغ لعد ءان عتقدوص

 ©0نهعا] ةصفءطستعغود 06م لسلعصغدسق اعمدصغو هو ةطصفم ةمعط هتعطغ ةءططو#

 والعمر 815ةه1 هوو هلم '؟دلسصت 0مؤء]1 نص جدع 8هعماتس ادم ع ل عمعت» 221820-

 معا مستم ءطعم 1046همم هسجدسكت طعوس تص0 هزع لمع ل36 ةسغم 45غ لع من11 عوص

 مع 20 عد 0 دو جم هفانئتمد ). آ؟[ه8 ةطوع لت6 ل هلمد

 0 عمم صل ةمعوتن عمامءطتقعطعم 1؟ءاطوزمعم طقغ سقس هيعاتمعاط ©ءلقمامم تهمل ةقق-
  ةمماتعطع همك كعسص '[هلسسنل نساووعوءطمطود. طوع هام ةطداط 19, 2. مايرحم تويرم تدعو
 ا مدد مدد ددرررا متنه ذم مةر ل1 ءطعم [لنطوةءامدسو لع 11-1 دمهرزراس (عمذأ. 328 ع 949)

 ِ 0000 ©هعمأعل 85, 1 ةخنسللو بنذلا كيوعع بنذلا لعب بندلا

 ١ ةنسلل باوت ةنسلل لعي. 1ع1. دمعط اعدمت 1 م. 168, 3054. طءودص 1هوسقم 14

 لع ةسسودعاط )مالددا 1مددد ؟مادد دددر حدرع (كهطنم 653) ذم ةكهمدمق طعصوتلهة هس
 طماط. [نطورئءامنسع وص 1دمعتم ط. 1وطقوث5 مهم541 ه176155ةل/ه, ه4. ل. طمعوءمتطقلب
 مسعد ه. 01. 1896. 11 ظهر. 12, 129. 8 جموووعطت7ءطعص, ءطوصقم 114. 1219. 9

 تل مدرب طرب ؟دردح . وو و (0]همهتدم) ]ةمفغ سقس ]5 معد ةامعدوعم
  الآممماطعزمؤوص ةدعومر, 0ع ظنممتءطغتوم دتتفو ةزمط مو 6هأغ ةعطقسعم, هه ةانوهق 8
 3 لممداعم علف هم كعووعد 0تءودعأر 1014 1مم. 51 29. 84. ااوعط 1[طنقس 17 120,1 1
  طاهغم عمددعغ طقطعم, 016 81ءدقءطعسم ةولعم ذص 01هده 7؟61غ ممتع ظءءعيصلف ممل !اهعططدتم

 06و ""ءعمقعاو,ر ةعزغ لعدم ةذع ةسععال ؟ةمءطت]لعم ىمصقء7عو ؟ةلمتق قلمس* انف لهرن

 عمرو هوو ه0 6
 ز آكذو مومجدسلغ لتع ذم )501ةءطعص نصل مسطقسسس علمه ست ةءاطفم 220221مطتلهةهمطتوءطعم نسل
 ةقاملدءطعم 8ةعطعم طءفطقم عاغعم 8[ةغعتعم ةثملي دق متعطغ ط!هوذ ةدق قعم جقطلععت طعم
 هوقو لمد 1م ج8]8103-1, ةمدلمعم هت. ةه. ةمعط 0828م5 21 6:ةعطغسر 0835 ق طءةطقتص طعض
  ظتملمز ذم ءةملموم طمطبةتعوطعم [ئءةدويدماعدمو 06د ةلتمقم ةهلفسمل مهد 6-21ةمقلخ (8لهددم
 3 هلمو هل. 3. ©ه10ءماطقل, آعترعتع 1889) مغ ةسسم# هه 366116 مود معجم[ ةيفعس طفقت؟
 ركولتؤمد طتطاتععطعر طعس. لس ملتفءطع 5غةال1عم ةمكاتطتغ, 0316 ععدقسن 0ةققعاطو طءددوعم
 . م. 20, 4 : طوولسس 32, 9, نع ةدهه ا, 118, لهجم الاذقعسم 14, 10. ال[هدهع 48, 1: هولدن 38

 ءزص 220115, ةلذعدم 48, 11) هسه هن لعمعم مقسعطع 016 0ضءائامد 0ءالود نع همن
 501غ هزس1 (؟ك. ظكوومو 28, 4: 6م. 2, 1 نع 8صقه 15, 29, ةاذددس 22,10. م6

 16: فطماط ؟1, 1 نع نم 185015 اطلتدمم 61, 10). لو ةمعد»» ةتع هدهمعاطتعم 660ه هر

 6دعقل] مءلمع ةمععط 0م قم ممعط 1512016 عمداقتغمغ طقأر طمصمأ6 هع عسف ظاطعا هل

 "ظولسسل4 ظءاءعع همقتطعءم. (ةكهعمم 21,17 - ةلنددج 16, 8, ا21هدمع 48, 2 ع ةانعدم 88,12,

 19,6 سما 12 ع ةانددوس 71,10 هسا 183). ة4116:لتس وف ععطغ هاذ جم عا 7622 ©
 سمطمسس ءلمستكءطعسس 81سوغور“ ءةصعم ةسمففمضتعط "نسونو 1 لعسص ظفططا قةوتطت ذم
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 هر 06 1ة1ةطتتةءطعات>ط 5611510181188628618:11 ق2 2061851612 3108و 03

 ل16 ؟هويعطع ةهتصما» مطتامةهمطتقءطم 020 155ه دفءاطقك ]1 ءطعتت 86 عاتاتات

 لدنصع 068 110201طعتقطساتق 1120 0ةهةووز هآ01عنهةءاطم 1 ه61018[2ات38#

 8زعمووز5 د0 186106هد72. 816 ةهطقتت تتح 181ه 612612 121206111862 4

 هامه ؟ةهنطاتص هذه عوومتج 606 1"هدننج ؟ه> 2017 1طع]1قاق118 1120 6

 رصتق 01 مهموم ؟هدناكسا م 16 طعتلستمءعالم 81556 هس 110781. لو, 816 10

 زم 016مدهر» ظورستتطاتص عمر 068 1ة1و2م8 ةهزنه2> 8ءطتأأا 701ه 112 061* ظقاتق»

 عت عاعادد ع 06م3 ل062 اجطت8 211 611161 717761861190401: زتص 8ذ2126 068 0216"71-

 ة1ةءطعص 106هولقر ؟ةا1ءطقو 016 ؟هعطوزطدط ع 061 ؟هطتنة» 6011686716

 نسم مد ؟ةالعوننط» ه18 0هق طقءطقأو 2161 21191 611ع16ة612 2 81

201111 

 متو قم طواعوطس منهم 1166ه مءالم2» 831166 يعرنو“ هتك, 016 لع

 ل0015 ءط-ونوطت ةءطعت © ةه]1ةطعغورح هدظاقهتتاءر ةطتعف 121161121128612 8118 2

 ردت ط وتس 7260215ةءطعط 0611ه >ةعط 635013162 211 5610612 11120 13113-

 20ععفذنول هدر ةدلكاقت6 هق ةذعطر 888 016 318111603111866 6

 زد ةطعود ةءطصتغقم» متعطق 1هذءطق ؟0ه2 و062 آط6هو61 661261:

 آلم ه0 لستس عمر06 185 ه5 عمطوذةانر 01ةهمو2 116206111625 2

 ه0 هننك هزم طتصعمك هزدمد. 1[ةدصسعم» 0ههط 016 ؟؟هدعآكه 859680 هقر ةطط (4هسقطقر

 زاد ك0زز تور 1طد ©62515:018, لوطت70ه 1812116915, آطهتت1218 1110 21206161

 زطتعودب ةصصمتت 1[ ةووح دهعط نتعطق ؟011!عودننتتنعا 7681115612 7761061 2

 رصف مزءطغ زوصمو ؟هعطقاذصتق 06م © ةاودق ن0 لاةطس هلق 128 ةلت عع 1988أنر

 زنط كه 0316 )0015ءطحوتتوط1ةءطع آ1162ةأان1“ كانا 181212 ةاعاط 2619820. 8

 زمأذ هسسقعاتءطر ذطعم ةمموعطم مءطاتع تان 761856161 1110 016 70122

 طوطقط 0ه1ئ هج 2عواطاعسسو دهعط ةطتعوت 11037562 211 طعاتتظاة1162 1120 1618

 ج1 0101عمطر ه1 10281 816 م1عطق طن 72118581221261213228 12115 061 31:8-

 طتقءعطم» طاكقومونمت, 8م]1 عامدفمطت1هةهمطتم تصح 1ط0ه010ع1قو 01.

 4116م8 0165 عتاذ ممعوط ذط طقطمتةنت 119886 ؟هدج هدم ال17 هناك 226 ق٠

 8ءطمس» ةوزطق 71/1115/101:1/119 11:0 47:10و6 ةذط0 هتتق لعدم 11181188 068 [ةاقتططق

 جاتك 016 3506م دط ةسص0ه]1 مزه 21 ؟6هةؤهطعد. 15 2820615 ةذعط 2561 61

 8ةهعطقو ةهدتعط دنع 0316 67عمطعت» 06 8س داعتطت ع 068 856812118, 061261

 طور موعممسع, ؟ه1ءطم هذدم طقءاطلأ عمو هان عتةقوه اتدحفامانتص ع طع [ةلوطت 161:-

 لمد ةكدصل 1ع (321هددم 69, 11 ع ةاذددص 68, ,1١ 03ه لزم ةصمدةمر' 8هططتسق نسل 1881

 قمقءطقر 036 1هامأؤم ععموذود ةلست 01ةءطعد ةءاطصاط قاس ها, كان 016 2561 1 8عءطقال

 طقسمأم»» قطو كمستأم نسل 5-21ءطق8 (1هددم 41 ن]1؛. ع ةاطذمدد 87, 9), 00ه: عمت 016 20-
 مطماتس 2ءطهدنك مانع 016 آ1مطاتمس عونه 11 3605, قةتووطهر هوانا (3[هومع 40,14 ع
 311 ئدص 836, 8). 2ةددءاطو عتاذ ةدعط مهد ةس0همم طفطت ةتقءطقم 166186( ةانط عود 621. 12
 نسما هزم عمر هده: 1[ ةهداعم, 16 2. 8. طفح طقفستسو]وءط 17؟ءطقسطة مالو 61261 ندم 81:5 61-

 نمع 065 21ةطتقءطحت ص01 ةءطعس 8ةجتامقس انت 1.



 5و

 دركمكمس» هس ذص لقمع مممطقستست هلمستفءطع 11١غ عامتئطعمسلا أتت 8

 دانعمد 1كتانزوم عمدعطه قعد طقفأ 2.
 . قءطمم ا]وصعم 70ه 8وعطت و ةسامذدسل ص 1ةلوسن هسصغع» است :!كن28ع

 سمت ءطعد 11ةدعطغمسسع ةمرذ6 طتسعم ععاعمرمس ءدع» ةصلتفءطع» هس م6

 121ه ددعدأغم هزضف 8و معمسوع هد 2585م0 ءاطعد 28م5 ءطقس 1'عدع

 ممر. 816 "مغ هسكقسعات ءاط لمد آ10[1ع»دمعدعال 1616ه طلكمعتفم 26707,

 ةز] دصحس ص ئطعم» 591 ةصفتسسمس ع ةتصعت 6 ءعومسعملم 20 عم طعطععا
 هو 0دعجمم ةطاتعاكو. فطوم ةوافسعو زومف ؟؟ الغ قداعدععس0عس ذص ةطتعق»

 17 هرموعطغمس ع ج116عو 1ملتقعطع» ةزعط ملغ 18"همهأغودو همل 8عغود طععصأت عغوطر

 ص ةدطعم» [نهطومءتطدصسو 065 015 ةماعوسمعمف (ه]-خهدمهاءاعننا "هلع ه1121:4)

 و06 8ورعو دس مومعقداتتعطو قهعواهوعومطعتكمم مود ةتعط متمموم هسق

 »ةالنئو [م018ءءودعج ص ؟ءاغات ءطعس طلسعم» م2603 عغودر 0206 06 1كم

 متعطغ هللعدو طغعقلتع ععمووم هزه ععققطتسا: حمس طةهعصات عنو ةنعط دقغ 2286-

 طاتعطمم قةسمعدمستتعطعس 065 «(6ءدوص 0ع فلادطم“* عوومس هزه جد 8104 هد

 ماعطمم 2: 016 مء1غءدنقوه عمد 0ع اتمدم» هل 8عغو» لمع عدس ]علمعط ةطعم

 ايعاطععب هسعممأةرمن هلو م1ع0نععدب هطصق 2*عم ال هتغم1عدص عع 20 ©001-

 لمدت سمس 11655 هزه دطعو ؟؟هعم ععطقمب
 6ةهصع ةس0لم» عمدؤملغوهغ6 ةزعط ةطهع لهم !؟ةعطقالمتم 0ع 0821611 ةد

 رماوسم ددمص قاع ةعستعر 18]8 016م6 ةذص عموتفدوم 1 عتقود ة58 له

 8قوطعدساعمم هع 1715 يصمتسسسو هس آل ةعوعطغمسو طغعفممط هع هل

 .هزصم لعص ة1عامسس ةآلنع مورصلم 4سقدعددسوع هدي 71! هعوص 608465 16

 رهن ؟ءهعطقل ةدتف 065 الكعدقءطعب تم 604غ !ءطغغو. قدم ةهتسع» طاودوعص ؟ءاتع

 ١ عزقوعم طعم ءلفصور, ةتع همعط ةسسعطتس سصنغ لهم طعما ةسسسات ءطعد

 - 6مسهعة معد 06مم 1علعسم ذص ظنساطلدمع عوطعدعطغ ممملعد ط!هدصغوب ةهغ

 هتك ةهزصسمل صم :ع]1عت5د6 11ءا2مجنعع]هتنتعت)و عمك 00عصب 036 ةعطت ةأهعلع

 رمت لمع 8ميدصه وصقل ةطعو عم طاوس طووتسقد عفا روت, لهمنو 16

 اظظامرسمدغو د ةزعط هدمكمطس ن0 دن هس مع هتف 1[ةهعماتت ع 7606516 غر

 1) ةدمقمع ا: ءطمع تطوع 5هقدصعسك هسا ققاطعغلكسسم ؟ع!. 601لعتطع#, ؟ه1عومسوئعم 3ع:
 اهم 1ةاددص 155 2. هسه 212ءتولتعم جمع ظداسة ءاءا دموع ععمءاطت ءطغع عم ةدقعسسم 11 تاكا .
 اكككلر 56-35 انزع 8ءعءلوطسدسو 51, 9063 ءاتطعغ هم لهم عممطتما1ءمعم 6 ةوةهلعمص
 (4دكز طعع, ذم ةتع ةتعط لتع هرواعم ؟عوأعم لتععم» 8ةءطغمسوع ص !ادعطعطسمسع ءطعتوأ لت ءطع
 18مم علا هع آ110 مغ معس. عام ع 2011©. 485, م. 41 هسا 6ه1لمتطعم, ؟ه:16هم. 155 نسف

 191, ةر 4
 ١ 9) 12 م1432. ؟هءاعق. م. 144: 26غ طوقأع همك عمعط ذهأغ هتعطغ زودعتب 062 له5 3عدقعتاف
 ةدعدمسمأعو عع 016عددءزاتوموم ١1هلغ ؟ءمهعاطل قعدت عأر +0 همنعأا ةهمعج لهع الو ءاععاماع ةلغو 06
 العوام همتعع ةدعط كا لع, 5هلعطم» »مس 036م نسل زعمعم 1[كغ ةمموم ملسسأ”“ 11
 : الورع ادساعم : دع ”هعملم قدم 154116 مهلك, ؟ههأ ؟ةداانءلط "ضع ظععاعف. 1 8

 رز ارذاوز 5 يرزعإ 2١ مرد مجيبص درب تاخر دمع اتم ءامعتسل 1 سسوس
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 016 لمح 1ةأ]ودم ّذط ةوزطعات 1120812611613 511 ©186ط 111675 01056 : 0988 31

 ورع 8 8فططاتق. 1016 0111000:216 122115556 3150 عا 916812118 0612 0

 1ك16ع هدتاك] دهر ةولطق طقطتتع 818 51060 0. ط, 11261181156 1[ 611611312 1©76*-

 مور" مد 20 016 85768 18 عمأذ1056 1 همنطتنه»» 767101عومط. 1156 668012-

 06هدنق ةءطقنألم 0مممو11خ5ص 162 06 85ةطحتتق 12 062 ظوزطمت 06 7

 طقفضرمالب لوصعا“ 1طقم10عمصر 016 ةزوط 918 016 0805161162 ؟ةه[656 8

 هطم له :عوزر 1ة1ع218 6620 1ةأءانر 1آعه126 3206176 11188628658346 3161:131010-

 هدد ة18 016 1ة]1وم1]ةءطق 6 2[686ةق]1ةطتتف تطل 166ط181185625ءطق5ار 20 2

 06» 1مانل1سصسع 06ه مة5دم]11ه2 20 ةونودتمد1 611ه 1 همووطصاقغو 016 ها1-

 هزد1ج6 4ىسكعواطو هذطعو5 ةزمودععاقة نات عمت اططجفاتطط ةوهطقت. 8ةطغخ 6

 03ه6هم6هم 016 ةظكقطس م16 2؟1ةءاطعد» 016قوه2 610ه 11عطخقاتط عقاتر 15 620-

 11نط 0مرع 858ةمددا15 م2 816ع ةطودع 016 ؟ةهعاعت ةءطمعاغه 01100016

 ]نورد ه2 06د* 1مم" 616161: هذ 126120612 261112501115616 396

 طوعوسسمس رمق ع6م»206 12 611ع1ةوود ]1[ هزه هزن6 7161 عةومهه 6 ه1 ةطتصلت 8

 06م :ءا1 عاقوود [ ةطاتصع ن0 هد طه>”لاعةددسا1 ءطقات 11081 كات هلت" ءطقفا 8

 02 0مدخ 8 مدطا1ن8, 06 هع 18506 0هعءاط ماتت هذ26 17 هط1 كان 068 611

 عاقومد 6ةهقنطاق تطل 06ه ه11عاقوو2 1065625611 عاتتتع 22816566. 1016 1ع

 نوطق >؟0706ه2 2عط 120 2861 701 0612 51868 12 0625 0

 عملنقم عا. 106ه 858 م22118 0ع 1201261 1615616 176186 92 ةاعطر 016 6

 1جاتءطغءاةاه> 1120 6ه0ه]مؤ62 6618161 068 1ة]وطمقر ]5 016 عظقووذو2> ©66861-

 268311501681 عما206 ن6 062 150286158311986 ةعطقتةة2 ة1عط ان

 عم126 1"جطصق ه20 7218206ةه2 ةزعط 067: 2611612 آطبو1ط176 211. 1016 2679681112

 هرموذورعاكأم ةسصسعت» مجمطت» ت20 016 ؟ز6ةءطق ظ1عطغقاتت ع ةطتتت 11186190112

 11نلط ه2 2606111328 1120 1 6111:615111

 11وو6 8هوؤعءطادس عم طقطوت ةاتعط هتك مق ءطم زال ةءطق 126186 5ا0-

 مناع عمو تاع. 1طعوب طقه: عمت 0لمأ1 هج 17 هن[ هام 292062 ه16 آت 206170

 هزمت الآددتم 702 1620ه: 1"عنتددست عاعمت؟, طمطمسم 7611ع1ةةولت 6

 120 دطت102856206» 6ة]1هطعقدسلععهت5 هد ةطقم]10 عتقءاطمدد انص0 مط11080همطتع

 مءطعرب 661616. 8ءهزسماتط هله طهعط 37987“ 6 61206162561“

 (آةززدم, 7عآ1. طسم1هع. 15, 12066 1). ى]ه ةم1عءطع»“ عم2088 ه١ طتعطلت

 ط[]موو وه مسفوطمط» هذصوو 1816طغو»ور ةمد0همم دصاتتققأو دهعط ةهتطم» دنت

 ل001ةءطعط © ةهسعتس0ع]طود هد زوطع» طقضةءطعت 06م2 ةطتقعأطهات1128, 8

 رسوم عمط م06 قتننم»11ةأر, 801؟هط] د 1801ه عوا> 068 613156128, 218 ه6

 06م: هان عاقدور» طمعورجتق طماع 76062. 105 عول5 2180 ةانع ةطط

 رمز موز26ا22 51220 ما121166 118 516112 211 0612 1261161 511012111186113

 صمطتسم»> 0168 نسقمدصعاطت, 218 ةهز2686155 016 ؟ه> عهد 1'هوقهطق 761116-

 هم ةىةسقعطقاتتامت عوط ةاتعأط ةطط ل1106 د 12286 1611861620 772163 4
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 1ومورموزأ5 هحعط لهم لسمعسغس 00م ؟ةملعقس وعمد ع 06م (!هسطعسف كسععأل

 اد ادغقعم 1مطعوم ةغقمفعم صتقدكو. لق ظمفءطعتلمسو طوصصغو دط٠س

 ةءطسم» ؟2ل1عم: لتع مهدد 8دقفستتم عمومست طه لمع ةسقدعا 1 ءطعد

 دفتتطسدسع هاوس وغم طتسعفطو هس 6044 ةهاذم»ةعاط ؟011![هددسعس ٠

 1[نعلعحتس عمي 065 لسجلعسعستو 020 0ع هد لعد ز:01ةءطعط 814-

 رممعس 2116» تءتغود طفغمصقر 16 ظدعطلو ذص ةعلسع» ظلسل هزمت 25-

 م. "نع هعزص 85ةعطعس ههعط ؟ةتسسعت 1: ءطسصع 0ع ظعاتعتود عهط ةطس

 8وقعسمف مسمع 016 18"هدصف] 25: 1س م2661216» ظءوتعطسسم ع تطلع هت

 ةزعط ؟011[عمدصصعس دمقغ لعص ععموذعت طعطععا» 0ع كم0 عضم عاطلعز 8101

 م ةمدسملم» ظتمعتعطغ 7011غ6 هم لع زة015ءطع 8طتلع دممتغ لعدن

 رسل مم ءطغعد ةسلعنع» 2 مسلعةاموس 0ع ةعاوستمءطعد 8عات ع1 02899185 ان-

 عطفك ذم ظنملطامدسع طعلص عع.

 2 آ[16 ععطص» 6م 11461 ةعزصوم 8دعطعق : ه9]1-110 317 077:14 ©1-

 . وان175 ر,لتع صا ءتغدصسع جم لهم مءانعتقدوم 281ءطغوم 0“ 280" ععم" !) ةولقأر

 201 جغم هع عع ةهاطتوءط-ءاتعتقوود دصلمس 4 ةعددس ع 06» 8كم, لع اص

 . عدس ةزصعم مهد عم 1كم ممتلت غمس طعصتتطععس لعد انسه مءطعتلمسع ؟هد

 رطل ءطغوم هم 611606” (رمبج14 ها-لمدمت“أ]) هصق ,,ط 1 ءطغوم 0ع 11عج2عط)"

 (رم "14 ها-وتنا75) علعفودسب لتعم 1عامؤ ونعم 2ةتعطغعمدب لعععد طم؟نللسسع عاط

  ةصصعم ا: ءطم ةءعاتقعطع» الاوطمع دق عمووصاتطوم لمص ةهيهاععوم 28تعطقعار

 . 0معمم ظعقتلامسع ةسعدعم] 1 ءط كمععال 031غ 6 11علمصوعدعد ععدعطعاطع» اطهططر

 هله ل36 متعط8ةععععم, طقطععو» هءاعكلقمعودرب ]2 هلق لعد هتععصغات ءطعد» لع

 ١ 068 مهاتوتقةووص طرعادومم طوموعطغمأود 2. انوطغ ةسمدومو 8ءانوتمدعاتطسسور

 1) ظزمعع 06م ةلغعمؤعم ةماكعغمعطعد ةعطغغام أ ءالع» دل 5[ةمتغ هاد لأ هليقمتطت (ععوخ 248 ع 7

 05.) طع ءاأع دعم ظدعاط 2و8" 03: ةلدوابلا7 ى1[عتططستغاعا تع تع اكسمسططعتأا عم عع عط”,

 لفف دتعا طءلعمتعدلعمع ؟عءلع لعد قطع ةلتط ها-ل1هطات طعتممف 984 هل-وسلمط ىلاةطصسو
 عم ظعمعم”, م ةملعمعو ؟؟تلع 0ععوعاطعب قسعوعو 512756 ةلدواعلا7 يىلعطوم لع» 8 ععمعس”
 6 هعملا طقأ ةزصم 5ءطصقغ ةطءع لفمدعاطو طغصق معمقممأ : مملة قفا ةلنوملقط انس أ ءنهدعطت
 7 6ع مكعمعم. زك عتمطغ ممعط مع ةلعمعم موس ةطسلنءطعم 111 ءاص ذص 0ع» ةفطعةمنطعس آلأ6-
 روغنع: هم وله ةلوعلدق يظءاعمعططمع 0عم 8عمعم”, ]نتزو* ةلدوسلال) ,اطقعطغ عع 11ةعمعم”.
 كرم ةاعمععع ةعاعغ طقأ ؟ةع لنع 8ءيءاص عع 8عمعممم ل1 ءطغعس عم ءادع ءايءعسغاتسات طعم
 "غ6 عموقطلغ: دقلجم هلدوستلط ىلنع 6ءةسسقمأاع 06م عموم” (؟عا. هالمتطع» ظل ل.

.(8.154 
 )9  مومط *ةطل-دل-0دلنع د85-1ع013013 (ععمذ. 10817 م. (2طع) دس ةلدققمو طعاص ةلدقتقو (؟5!
 8مطععتمعم, 0ع اكدلمسر م. 26, 21046 5) هسه 5طقطعةماممت (ععدنم 1116 م. 0طعر ذص ةلدصتلما
 ؟دلحتلو] (مص 8ظدسلع 3عد هل-مو] ةءاحسنتاو] مهد ذطد ككومس هل. اكمنعم 1817 2. 8. 1. ءال

 64 1), ةما1 هطتوع [ماعععطعتلممع ةهسغ قطو طسلعتل ؟1دسقمم ط. 81ةلكلم] .١ ةطا سلفا
 دكا. دمع ظكدمحس 11, م. 192, 17) ه1-ةللقع عمت عاطوعطعم. قل“ ةلاقع ىموع سعر لع هقأعم
 الم ةةعلتأود (دس 180 م. 0طع) نسق مدملتع مهسعم أ[ ءط معوعم ةعلسعم طعطتع موس 11 ءععم
 سهل لعدم 1851ععدفعطقكعم هم ؟كعاكقعط طعققتع ةسوعوتقعس. قلاععلتسوو هملل ةءطمس معا
 ” كاتطعع عع طععتطسكم دل-ك[دمدس ةل-ظدجمت (؟ع]. مءاتاعع هسأنعم م. 97) مهد ءاسعتس رى الآ قعد



 جل ا لو

 نكوتنما نر يس
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 عمسلعم ه11عتقوو تسل هقطتقعاطع 12ه ءطقتمس عاتتع 068 ع227265 8 1

 ىو 016 0:0'1همتضع 82عطقوم. 18 طوعصتنعمو مزءط همتعطقر 516 501 ةططت

 8205 ت20 ةهتلمهر ط1وذذ .لمطتأر 016 11طخلع 068 110613613118 511 1:8110-

 مه11 81 ةعدر ةمصلهدد هد 01156 هزه ؟هعاسمما] 1 ءطقصر 76116262.“ 6 ةنة11

 طمطت هد 016 8606هتطمت ع 6 2016طغمات 06“ 2707"عور» طق١7؟ه1, لاط عانت ةاكك

 016 هاتعاقودو تصل مم»جاتةءانو 00د ور, 10و دقانعت 2201:8115 ءالعط

 ظن عمستسسسساتتق ةتتعأط هقاعمةةنءطف 1/1115 ه:12214 احح 1تطقتتق ع6طق ط6

 08 ط]1055 27/117:171551و6 تتح 96561عاذ ١] 6650116. 8ةذتح 57 ه11ع 80116

 هزدعسص ةه1ءطعد ةطمطوط 06ه 1مصعم11 ءطاعمزت ن0 8تصعوالو هج 6056 0176

 كان صصع اتصل ةتتقا طنط ع 6: ,,ةهدندودف م11 ءطغود* ةهذ26 7105/0 ىرطصاةأ-

 ةمصع' ةمزط 20 016 1كزسق1 ءطغ1إ عمات 20 11!عءهدت 620612 تانتتت

 21616 1م 06ه ء11ع1ةوود 20 هغزةءاطم» 627011'1]!عوديمتتتتت11128 101162. اق

 2898816 ةهطقع عاتت 211 861261 هن عورم» ةسكققانت ع 7012 062 6/110 ما18251-

 مام 120 1820216162 068 ل065 6132028, 03288 016 59568 062 619135612 0

 هزطمد» 60156 هاه كسكس ع ت20 ةسدف عود عمات ]ع5 116 *6ه1121ةهوه2 11

 طتصسقأذء11 ه2 20 016 آط1هط6ه جددت 60155 218 008 طقعوطقذو 2161 12 2

 هزممع ةممسقطمتاتط ع هن 60155 ةدفدطعم». كة عورس 8مم 8661156 ةنعط 67 6

 طاسطمتذ 6016هق5 ه2 016 8ماكمةر 016 آئ1قط6 تا 6015 ةهتح 088 110658

 31717 هعاعمو. الآس 52ه: ةوزط 10651 هتعطت 016 70ه هاته 51211629 58

 01" ءطقعأده 6015ةق1165ط6ه 0م 8558, ةهطص0622 61126 هاتف 118161 8

 س20 م1ءطغاعمر» اطكتسفتءطق طقه: عواطم706 آاةطو 2 ©6011. 1006280 68

 11هوو هدم ةزنط ؟هدح 1ة1جطص1تةوطح6:6ط00ه:عوتتب هجن ءطتطاقأ1161612 0

 120111111 عموما ان ط1 عووذع]11 6 اد لفهم هزتحقا“ 1711:10:10 710276106 (0.

 111 هر:::605::7) (ها-ةداودالمو طتعماولقو هادطهط17) همت ؟هاهذكواتر 085 1

 06ةدع 511112ع7مب» ؟011!؟هصحصصةصط مت طاموق دنح 06د [[هعطقطسات2 ع 061" آب656128-

 ىمزوم 00ه دكة ءاطف 1120 2همطقأوا 211 861612, 802061712 هذ 6

 1م ةذنص6 702 81661 ت00 1'داستتل هذه 171110110 1061, 116 68 6

 8885 (عا. 6010ه طم, ؟هدئامداتس عمات م. 31) نطغقوت“ ظاصا188 068 ل0612-

 ةحسصق 20 طق ةسصاوطسستتع هج ةطساتنوطو عس1وءطت ةءطع-مطت10ةهمانتقعت#

 ةطق نال ة1111652 1862 1.

 مدح طمدرممم”” (ةلس 1-8-وعقملطز ععقزتت:هءطقم طقطوت. ؟عا1. 104-21 2021104-21 065 ةطص "قط 8-
 طتطق 1. م. 155 نسخ م. 150, ؟هدقهعأا 31 تاجقتتت7220 1طن 10115 -2150طعال 4613 111155621

 لمح 1قممورنس (ةلسع ة1-*ةهطلقص) تصل ةكعدص ىر11[1ةذوذ هد ©]1ةة1ط6ه2* (ةلسح ة1-:33)80) 1112661*<

 ةءطق7علفت 81

 1) 8ظمزلتعط طفعغمصدت ةسعط ظقوعط] و 016 طعدودلعتنق طمطمم '!"هعمملمم 06 2ةنس مت عاقل 10-
 مطفتوم نمل 1ظ8معمأ نسمه ةهمصممعطآ6 ةذو ؟1606ةطم]6 ه15 مهعططسس ء0355ه[: 2و 83

 مور هد 016 4ق48ةدونسع ”ه> 06“ 1707/2/1ه انءن1 1؟عوم0 ةةسعو 128:هماطقغعوصر, 185 هنآ 8
 الهرئهانةدءاماتط م 061 27221410 3::2201:1 6211. هآ-اهعدلا#دو 81 هآ15و هلدسممد]#7 ذا. قللا ءاتلتطعل
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 رع 7هعودعطغم عممقعطمأك هدف عدم ةاكمد )8015ءطقم» ةءطعتغقئطدسص 9

 ظءعواعان عطف ص مممغط م01 ةءطعت» لستات ع 2115320126115019285692. 2

 عطف جسق ها1م ةعلمع طعدعتنب مءةالعطق» طعم ]0عتقعطع» 00ع» مطخاموهمطتم

 ظاعطغختسع هزه هددعط ةسععطق»ععس مهمعط غمس طةاعطععد»0 تصل همس ؟ءاع4

 م 50116, عاوسطغ6 هع, متعطغو ةهمدع» قعطغ 1255ع2 25 5011ةع2رب 8

 ١ طتمعمتت ععمزومسعغ ةءطتعمس, ةسعاط مةمص ه5 ةزعط ةطس دس مدهطقمت276-

 طفص 17 ءعاععم» 0هطمؤ. 8ءوءوطع1ت0عمر ةطع» هلكعد نصل معتساتل عر

 05 هم ةزعط 0دماتطع»ع زص 0ع ظتساونذدسع م. 1082. (ل. 29,91. 8.

 1.) ةتتق: هع طقطو متعطغ مدع آلا ومنع لعن 2عومطعغوم هصل 0ع ل1 همم

 دم 063 له06عممدسع ةسعوقتطمعأو 502062 212ه عا78511286210

 مدس نسل عزم عد الكقسععم ة110هج* ,, 1غ هان عتودعاع] 25562: !) ةصكع عم متت 62,

 16 6 «هسلمقخغمو مهد 2طتامدهمطعم هس ةزغفات عطف طعطعع» ؟هد ققاععأءالو

 ادمطءدع ةطسمس ع ؟0ط110116ط موجع آس 06 8مم دت عر 0358 816 86ا-

 ١ هس0 1؟1ة0عطق]ا طهأ ةولسعم» عوقب 220683

 . آل16 1عهععب هز هم تس 016ههه» 8ءمزوطسسع هتعطغ 36 088 620061-

 العطف الكدمذ طتئمفتمموعتسو, هط هن متعطغ ةصقأغءااو مطهمعطم» زودع» قهسفذم»ةعط6

 مودفم متجاطعدسع طتطاتمءطو 036م طقععمةتدءطف 8ء1هعم هصق 111هفق-

 هدمس نع ةولصو ةيعطععم طقفأم ةمكتطعمم طةدصعارب 016 ةةقووأطو طووهع

 سل متغسغو»» 50عدم 215 0136 هةععمغات ءطع 0معا16 نعدع» قسفدم»ةعطع

 دارعم» ةزسلر, عاوسطعو متع طتعتع 1س 01عوودد دكدست ع21822عع 205 ه1عط

 هن ]1ةعوودم جد 551162. 1216 18108396 ةءلصع5 د2ععمةطسلت ءطع» طظضغل-

 7 هرسسصعمو 1علوستعءطمس 11م4 35مم عمعمم 3: طعدع ةدغعمانمنس عمت ة0هطل

  ةمزسعم ةسهتوت0سعا1 وم 1[هتنعدص عمم هسق ةولصم» ةةععصفم 6 ةةوطسق عام تعطم

 + ]آو ةسعط 06م ظقعاعز ءطغ دمك عوجولزمدو 8ةددسم عمل 18 06 2ءزغ-

 طتلقمسوع هصق هس لعد ءوءطسقفعاع ممقمعطق» ةعلسم» ةنعقق#. ؟؟ذع 5ه11عد

 ءاد ةءطمص طقو» هلق لقهع 18عوطستق هسقوع» [ن2662ممعطت7 ع 165656116

 . ظوعطتو ستغ مءعدتعوم قمعدعطسوت هانع ةواعطعف 83656 دصل 10ةهعص

 دست ةسس ءلمستعءاطم» طاق وعوطت» ةهنطصفطسسب 016 هع لمععالت

 5هءطفطدمع عع مهمطعغدعطعم 1هععملطه ةعطمتغ ممعط ىءلاعع 215 8وعطتو هسا قهلعتع
 موععمر آهلعت هع لع !هدعتوطاقسقمعست: ءوع] قعمسعاع طفا لع 5دهلطسسع 122:10 (5دص. آر

 21 ) هلو ظءووعتو [ةتع لتع 1ءماةدم عءنغ مها انمعواطوأةملنعاعءأغ لمع ءممطعأعم ةماكتطتا
 ءععزسع ظامساعت مع جم ة4طموغاط اكهجتنعا 111). 1ع انسفأقمل, 0355 الالات: 6
 8ظمتدمتوا عووقطلغ طقأك 1ءيغ لثع ؟ةصصصغممع هقطقر 0ةق5 ةولصع 2هلةصتلع ةنعط ةمعط

 8وعطزد ممدهعؤ 8055-1 م. ااهر 17 (0. 211). "عا. ةمعط 1[هقتع 1, 5.

 ]هلمءط هوك طم طاقم. 26 ةزمم طاتعطو 0عمءلطع.

. 
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 طودجر. ككواست:085ه]119ه2 ةئانا[ةهز2 ]عهدطت7ت هر, 0888 366 ةمزط 11! هضاعب ةهطوص

 1021016 هزصماع ه2 عق 66185689615208 ءطقأا 2؟18ءاطقا ل0613

 1ةاوضصر طتصقتءطغقات نط ةوزطما“ 1طتتقاةه 1120 2115867612 286216111118613 21

 رحت مدس 609218 ءاط م 10ةطاعفا> 120 8ءاتأ 11113 113 21088612 1126 03

 05 197 هزتعمط عت 0816 0386ةا]11, ه8 12 مص ]00135ءط-ةةيطاقعاعات 1026118 -

 18و62 طةهماطوعطقعأا 7ةائلهد اعطت

 11و م4ىعغ مه 8ءطت قود, 016 - 226ط]9 ]15 آه01104 1" ةوزص 19 هد1ع

 01 مدغعد ان20 عدو هز ؟16ه]1 2 5هءط ةوتس 112ه ه1 ةهدغصقطستر 18885 ةذعاط اتق

 منح 6 هوو عطود 25ءطخب ما هاون. ط5 ةزط0 016 1123م5 ههئآعه 068 70

 020 065 يرتودبمد 016 ةءطمص ]192عم 70 8وعط]و 016 11 عتلقنو 1ه5-

 ميماعا تسع 065 1ك]جددق5 ةاونلع طوهزسا8ةأؤهد 1). 12226562 طوتان6[15 53 ط

 ةانعاط .2007ةدصتت ]2 ععاتر 12 ةهطمت> ةعءطقو 0520 2م012زمطف ةتقة ماا 6

 11تطحسسسس م08 ةهماطقأ هن ةزظ0, 126 11071701 5ةءطتا أ ةاتر 12 062612 067

 مودع 1122061 20 016 ةهؤطتقءعاطعت طااسق1م1 612 2126113112561“ م61 ع 0و

 ك3 س مام" 120 601ةةةطصقط 7 ها“ طفاتساعا120615 8120. 115 ةذ20 0165 261ه

 1«دهن عمت منور ؟هآ1عطق 016 رطبه ه1" هد 180061** (:ةلوكقت 21-8815, 71. 61561

 اندم م. 0 1.), 71616 40075ةطت2161, 50116 251615 ءطتم 120 5568 نطل6 +31

 06و 9. نصل 10. ل عطتضات727 0618 طةطا3156هاطر 1206122 816 816 621576067 770:

 ]زنط ةهق- 120 26عوقعطتط1ةطةطر 0061 56158582014 اندنت عو8أذ91861 1110 761:87-

 طوزتمت طقطوس. 1216868 طهغم5ءد6 اوس 12 20ءاط طقطم7ةدنت 119856 ؟ه> 3

 عمووعأت 7606م مدت ةزع ؟6؟دطتخ 661 06 8وصتتطدم ع 06 هزتقعط]ةعأ عع

 رصاتط عاتخست 60218162 ط11619أ101* 1عع1269576عق 51085 اعمدممأ186018عءطب 802-

 ورصد ؟ةهدعطتق]6 ةزوط ةمزسو» 0361162 عممعومتتط هد اا 1ةءط ه1نطقو270. 5ع

 8م15وؤةص01عاعوز]6 طولت >0656 8دعط]ن ةه1586 561 ةوزطنم» 12

 وانو 76همةعط0 فلهم م2 ؟565؟طق2> 120 281م1 ةءطع» ةءطعت1 هد. 850 هنن

 هرم د. 2. 1س هم ةسقطالتط ع 10 ةتت50611612ع هقطتقءطما“ 1120 5616010-

 عزدمطم» اللمهصعسستو 016 1؟ءهزئ1ةم 8 عاكمز6 هصق تسلكست ةءطغع اطهطتما“ 16161

 محسوس 60ة21ةءطما» ةرياشما"ءدر 016 025 ةهزسانةط1ع 010 هالل1110624 ٠

 1) ودون لثع 18زمست عدس 063 اآكماهنسو ةهسغ ل16 )0. 2طت1هدهمطتم هنو له سطل ]1618من
 هتك 8وعطتو طقأ 5ءطدعتسما» دق ةماسع» ةططقسل]طت 284, 067 اكاقس ذص لمد )01ةءطعت 11628 ام

 1896 م. 25 5. هزمتزعمد عمدد8مأت. 181. همعط 6010هذطعت, 216 ةدامستمءطم هسا ن6 زانت علف
 ططتامدمدطتم, 1م 1كصد]قمت' 06 6ءيودتةتتا 180. 1, م. 77-55. وزن هعونو قطوءطستتا لعد ةهآح

 111035 انطون لنو 1ةزصطعأتأت 60ز65[6 ةاعطق 1581 عمطق هصخاعت' عدت 1ذط11585 063 1كملةطصق. 6
 عمصمو 1 ةموز مم ةهركأذ و قنوع اهتم ةعطعم لعدن صصص [2211115ءطعص 811 عتمه طتل هدهمطتع ةتح
 مقعطمأود نصل ملموس ةزسع ه8 1 هدوم لفءطملا ةدعط طحتق لعد 2ةطقتع قططمس ل1 ند عمت ( قناتنا

 دسجوقأور, 2ةاوروطت عمت 215.) 065 ه1-ا[ءومستسعو هكر لعص ظةوعطتو دس لعد 1ذساعتطدسع 2. هر

 3. 6, 15. 8. 5. 14) ه5 ةططصأ»
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 الزرع رحاتمدو» ج05 مدح هطود ةسعمكةطعغوم دصلو (؟ع1. 76

 15, طتع» لوجود ةطوؤوسل هعطسم», 116 ةعزصف 0تعا1 مم 22201 قع

 04 ةوزس ؟همطقال متم جم هتسمواسعم ممانطفسدتت علمستفءاطوت ةهغمعم 083:-

 جسمه م]11مم. [نمف اطودصسغ ه5 طقس مأةةعط]تعط 02231165 ةصر 120 0 ا

 ١ همك لزق زماوستم ءطفد» 8هسمأ- نسل 6 هصلمان عع 065 21-5103

 تسل صد طعقوسلعمس دنع 06م [لةممتس ع 06 702 82عطز2 411071172 21616 1*-

 ةود ق4سعدم»تعطمع ؟ءوغمسمأذءآ1 هم. لامع ةعزص ال ةءطقا متع جد 21-6822311 11

 وزع هلسوق مقطع» طفاومعطغوم, هزل 0165 تع ل36 18مم ءطعتلمسع 0#

 ممعط هظودعس 1'عوعو ههعط 06م طبعطومقموأك 8ةعطقوقر 508

 مغ عا. ؟7همموله م. 51.

 8وعط] وو 8104353-21 نه0 © 822115 هلأ - 8 اعدت 2

 2002002 ظومولط ةص 2:01هع. م. 11, همه 2 ههل آه ؟7011168ه206» ع

 7 م. 2, لوغو 2 156 همسك هتصع ةهملقلاعم06 []ءطومءاسمغاستستان 8ع 1212616

 2 8ؤءالوم» 0ع هل-28:0هزع صختغ ه17-1 :طعمن6 1/7 :ه/211034 للآ17]: طقط عع قع

 0 رىمملفد. ةمسع (عدصل 016ده» 8هدؤذغءال]سمصع عاوسطأق 1ءط 2و1 عع. م. 11 5.

 هس 16 هزصع 01«ءاعغو 4فططقس عتواععت5 ظدعط]همف مهد 6-21 ه2211 سس 0

 هم 0ا3ت؟عد بصل 1ه1201عع0هووعد لنع تعلق هد 8دعطزوم الز ءاعهدسلععت: هتعطغ

 0 هع 1045 م. نطير 716 هو معتقؤوم5 ععمقوعطتعاط ةمصلفعم صهعط 1100 (]-

 ١ 6 ةمدات ةأدعاط 1111 م. (0طص) ةصقعأغذود هتان 501168 2). 1228 76116 ع 6

 - كوع مود 8هعط]و طوصسغمأوم طاق ععوطمع» طهغ 116]2«لتص عد ةص ؟16ة1مم 181162 ا

 ١ 1) طلو قفمدعطسعم 0هق5د 8دعطتو متعطغ هقعط 1045, لعدم مءيصمكا : ءطعس 5ءئطعز طع 1طن

 - .6وطاتماف, دمتم 5؟دلع ؟ءةمقمدغ طقطوف اطقمسي طقغ طعامعس ةملععم 56ةغعمدسلكغ 215 لقد قعود

 معمق لهفذ 8دعطزو همدمقأ ةمعط نص 6 عطتنما هماعم ةعنمعم ؟همئقسئوعم هعطعم 55503 هه
 ذم ةدمقلب عودممم# طقطوم معلم. 2عدمععلن دعم طقغ 28و14 1اعمسمتاع ذم ةعلمعم 6ةوعطتعطاو
 . عم ]ة0تةءطعم 2طتلموهمطتع 80. 1, 1 م. 485182. ةمعط زدصعتنع 63204 تان 6هسقاأعس 016دع ؟17م0-
  ةطعدم ؟هدرععطءوعطغ طتع طويوللعاذؤءالعم دع 5103-1 نمل دع ةطس 6ةطتقصإق 22081مطق1050-
 | مءطعق ”ةعلقلل ةل-هؤلفو (عل. 5(ءعمطعس ا؟ذ5ع زم 0 عدأغمل 5600165 701. 1 21ه7- آلهد:1ع
 2 1901 طعطبةتمعط : ةلعلاطدس م1005غ5 طقسص#/عقعأتر 00 ومص لءطسلف ةطد 1ةططوص) ععطعم
 7 ' ميم عسسص 1'عت1] ةهسغ ععسفعتسفدتسع هيام ة:20هت:ةمع]ع (0هعالعم ١ جممةعاع همسل 1ةفدعس طعاسع
 كممعءطعألمصع 0ةهمتطعع جمر هط ظدعطتو مهد زطص هطاعوا, ه06» هسعفءاععطعغ 016ع3ع» ؟هد
 ظدعطزو ةهططقسوتع مهجن. طم ةسعقطع آب. 8هطعد اص !ةاوعطقا ونعلمستس 11, م. 42, لقفك 0ع

 موس 8وعطتة م. ريب و1 0. 306,44 5. 308, 9) جئاتعمتم 1ك كمعس ©ءاهنءطغع ةطص ©هطآ-

 ملم مممتسسعم ةعأر ةءطغعتس6 متعطغ عمصم 2ءدامجدفأ4ءطعم. لعمعم 6ءلتعطغ متعه ةذص“ اسمع"
 0 عقملع» 85. هسه ذه الآوعطعم» 8تامم قعتوممس» 1 م. 144 هسا 11 م. 96 هل. قثسعأءمامس
 5-1768, ةعص 1ج12و 5. ق2:21, ةعص ةعطععم ذطع 6ةسقابفر جموممءطعت ءدعد. الو]. 5ءطق'مت
  طففعطت»ع ع4. 85. 8رملج ههه ةقلطءوعطغ م. 56, 9. 1ع 12يمعع 8ةعطتوسس6وطتعمأ طوسصس ةىلأ
  مهعط قسعع 0عقمتغأانءد 1لقعمع ع5 ؟طقا فتمدعو 8ةعطقوم تم 6دم511 ععاقوو "لعم فس
 انو كسام»وءءاعمر# جا-ةمهاتم ندع ةلحآتلطمسه جم 25ءةقءعاسر ةقغ طعام © عدمصل ؟هءطقس ل عسر 518غ

 مدس نسمع ةلغعع 0معالع ععفسفعم ؟هنلعم ة0111.
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 ةانمعمصسر طهجر. معسقتةم» 0061162 ععلتطتسا, 20 850 ]!عقت[6 12812 -*761 

 ععطق ةعزسب ةانعط ذطط 28262ع 211 15-1 هذ2ئ6 8ةءط]9 04 7

 عمرسم12527226 0016116 جا هته. ىلل1 هز هذئ6 ةه1ءطف 06116 اعمحصخو اعط

 زم زود متعطت ؟هدط55ه116ه2. 11 هد ة1عاط متتص ةاتعط 016 طططقس عت عاتةز5 ةةعطر 8

 7و 6925311-21 ههعاع هد طماوطعمم عم 120 8605ه عطقات7 عوار 016 آعط

 1س !هعطقاةصتق 2886ط]88 211 3061612 2011131221260321856162 كلان01612 6-

 رصوعاطق طقاور متعطق هممعط» طمتق ةماعطم» 8ووفؤتستستا م11 716 12 016.

 1. ء.. طوطقتتمانوط طقءطغقور 50 اكوطتت» 1عط ةزهر 8019286 ط1ةهطق 6126© 6

 ©0نعا16 نع 56106 ة4سكم*عد ةزءطعت»» 22عاطعم71ةةةه 185, 0هءط دتعطت 02

 06ه 183820

 زو د 82:606 ةؤوطق06>2 6 11]223ةءطف 8ءطقتغقات 15, هد رخل هاقطقتأ رض

 مد 8ةوطقمطتس عمم 6056ه8** عووتلسمأك, ة150 0هددقو]ط ود '"طقطتقرب 8

 8وعطزو ذنص ةمهزغمد  قطووطمتغف م. 1"با»* موطمسلوا6. 2ذه ةعفلنءطم

 0 وطوممزسم ةةسسا#728 06ه 2ةءطغم1 عوتلع2> 81ةا1هم ةص 9)11103-231 120 ّض

 جا-111]عحتو 185 6126 80 8623116, 0385 80ع27 2222656 آناتعاعق 12 0612 1211+

 ص هزم هزسمم1 عمم طظموساتسم» 8220ةءطسأأ (!15. كط]ت. 8042 81. 61-92)

 ةماطقا همم جا1-طتلعسسم دهعط هدد 9]11103-21 0"عقطتأان 120 228116168 117011

 دم هع ]اعمر عام 76ه:06ه2 اعوطص رز 656250 اكودطط ة11عأ] 12 عواععطتت# 8ةعاتع

 زوو هن هدك 6120 065 جا تلعسو طعماعطلتعا ان20 92 عقطتقت#

 ظوز ممم عطقسب 190115 ]عون 12282 23115 98]82361 1ةعار 06" 7011 17 198861

 طقعاط مدد [لواتق ]626 و16 12 26ه5ة1ةءطم»» 8ءطتاغلا عمفعطتط1 65612 50706ر

 ةهمومطقم, ؟ةاعطق 01ةاع1618ءطق 2هسلعاتو ةطصت 12 06122 7012 1112 1

 كوم ةا1 مم 065 ج1-ااتنلعكسو 7012862 6629. 702 ٌرلطلتتت 727

 رىمعلمدر 1120 12 ؟ةه]1ءطقت» 1[ ةهزوؤو هز طقوتأات 7012 0612 1118 1

 11د مما مأ 065 ه1 1عهصه ةط؟ةزعطت 2.

 و11-1ن1عصسه 926, 27-16, ها-9)1105 1.1, 1-20, 8 هصق 74.

 ةدعملا ىلا ءاذغلا لوصو ىف ركف ةدعملا ىلا ريصي ماعطلا نأ كلذو

 1) ؟؟ةطعس4 نط ةصع 1014105 67 ورنا سعد" 1135. 065 ها ظ[ةلعمو ندع م 1011615 701:16-

 موزغمذ6 (©»ه16ع. م. 11, كلواغ 2) مدتتتلع هزه هطصع ممعتس 1115ه 26 ؟'ةرنهط]ةةذانصع 0645 ةطننع
 76ءاعأ 2ةععطه-ا[كوتنم 2 ععقنطتعاط عد ن1 1908 3ةقو1طؤ5 مص هآ- -(0هططقستن عانس عط عطل عان-

 دوغ نقل عمان ءطخط. 116 ظورناتسعت" طاق. 50د ها ممتن اصف ةطوعطتتلكا زن 20115 2

 :٠ يور, 155 ةعطخخ نس06عمق11ءط ععووط01قطءدر تنصت عتئمدوءد 1611 هطصف 01811 ءطقف 2ص. 863

 مد طخمرن 1606: عوعمطودعت 8ةاتعاععص طعصستتو ةءط دبعتسم ةهتوعدف ةقطوعءطتتتت 06و ظوناتست

 1مصسفا تاق, عمو ةطودن 036 5ءلفعدمقطلقد تنقع 60. آكهتتو
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 'نيبكلا ىلل هلست رث ..... ةدعملا

 دق (2امهنيب ةلصتم قاقد قورع ىف

 لصي ال ىكل ءاذغلل ةافصملك تلعج

 هبلقتف ظيلغ ءىت هنم كبكلا ىلآ

 ىف عط-فنتو ندبلا ىلع ههسقتو امد

 كلذل ةأيهم راج ىف .ةئارجا عيمج

 ليضفلا .نم ىقب ام ةِفنيو -....

 ..... اهل نجم دق راج د

 ىف رشتنت الف لوسفلا كلت لمحتل
 همقستف ةلمج ئدبلا

 8103-21 اأء, 8-113.

 بوبنالك ةرجنخلاف مالكلا جراختو
 ناتغشل ةمثن . ناسللاو توملا جرخم

 -1) هلانطسم طمأ ثعبيو دجاضني ص 3[دما. 06 ةسطتعمطم ا؟درنمغ طم نو ةندطت
 تكءطمد طوصاطتع ةةلمعط ععفعاتمأر 8دعطرو ةطءع تءطغع هلك ظ1ءعصتمتس ةمئوعمدأ

 )9  مزو 1؟ه:غغ امهنيب زلصتم دمع قاقل طةدمعم مهطل نم دمها ةعنمب دصقعات-

 طع ءعتفع ةطعع ةمعط ممس 6هعهل1 طععتتممعم ههه ذم هاد طتطمق ةممععلاعم ةعتم.

 وه )ن6 هع مفمطعم ظيلغ همه ةبلقتقك للعم ذم هللل3ةقزو 26+ طاوسقم ةدأت
 "هس ظوعطتو اس ءةسعدت 1611 ععاعتممأ, نص ةسلععم هيلع! عما, 0ععاطغ هتعط ةطعع ؟ةعاتعط

 سنا هلاالطسم. 23+ ةقيقن طمغ هن. اكمنمم ةاوهطلنمط ةقيقر. 8زهممم عمطغ هدك نع

 مدع, هتعطغ ةسع لتع ةققععم هسه هما1] يعمم, هتعطغ ىلتتسم”“ طعافتع».

 ج لق قاقد فورع ىف دبكلا

 كيف ىشخ © ظيلغ ئت هنم

 اوشدنت ال ىل تالضغلا هذه لمحت

 ها-تاعسم 28, 2

 توصلا تالآ ةّميهت ىف ركف

 توصلا جورضل ةبوبنألك ةرجنخاف



 11111 اا

 و مي

 ىفو مغنلاو فورذل عيطقتل نانسالاو

 ةرجانملل ىفف رخآ عفانم ءاضعالا هذه

 مناسللابو ةطنكولا ىلا ميسفلا لل

 ةنوعم كلذ عم هيفو موعطلا فاذث

 سارضالابو بارشلاو ماعطلا ةغاسا ىلع

 ٌبَصْنَي ىذلا نوكي ىتنح بارشلا

 ركقو دصقب : (4 هنم

 ها-8)11105 !!., 20-1, 0

 ىوقلا هذه تلكو فيك وظناف
 هحالص هيف امب هيلع مايقلل ندبلا يف
 مشح اهيف كلملل راد ةلونع تراصف

 ءاضنقال دحاوف رادلاب نولكوم ماوقو
 نزاخ ىلا اهدارياو مشدل جئاوح
 هدروب ام ضبقي ناث ميقو كلملا

 ايي نا ىلا راذلا ى دتوكو لوألا

 نزتخا ام العل ثلاث ميقو ملصيو
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 ىلا رظنا رث © مفلاو فورخل © ةنغاصال
 كولسل ةعفنمل نم ةرجنلل ىف ام

 ةثولا ىلا اهنم ميسنلا

 هتناعاو ماعطلا بيلقت نم ناسللا

 2 ةتوعملا نم" نانسالا ىف اه

 ىتح بارشلا فشتري نينفشلابو

 دصقب فول ىلا هلخدي ام نوكي
 » هرانخ امم ردقبو

 وا- 111سم 30, 11-81,

 ىمقلا هذه تبتر فيك رظنا

 5 ا ني 3

 اهيف كلم راد ةلونمب هيف اب ندبلا

 دكدحاوق رادلاب نولكوم 0 0 مشد

 (ة ءام داوياو مشد مئاوح ءاضمال

 ىلا هنرخو دري ام صضبقل رخآو ل
 كلذ حالصال رخآو ًايهيو ميلاعي نأ

 لبق امم صخا هحالصأو هتتيهتو

 ١ ةغاصأال زوؤ: عدم عيطقنلت دس 5)11103-31 156 زولعص15115 قة.

 2) مغلأو لوعط, متطنني ىذه ذم هل-5)11112 مغنلاو.

 8) 8ةهعطزو طمأ ةغاسألو ]و5 هلفم عيوست, رىزم هو ةسعط د 113. ةطاع. طعاققأ

  1٠كءطغأع كبف كلم 1111556 )4

 5( موشو 1ةافعاطر ”ءطغام 516 11 8-2 ماوقو. طودوم]طو عزا ةمعاط 7ه2ظ 2. 61, 2. كو

 ءاضمأل 1و1 ؟ة1فعطب ةءطلتع 516 8-1 اهدارياو ا ءاضنقال ب:

 11 ماوقلاو.

 6) ءام داربأو ا

 طعوؤعر' قع ءاضقأل . 6ةيجات ةطقعاط ىدطنتقءا هزملت ءط مهل ام.
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 مشللا ىف هتقرفتو هتتيهتو هحالصاو

 نم راكلا ىف ام حسكل عبار ميقو
 رث اهنم اهجارخإو ءاصالاو راذقالا
 0 اهعقاومو زين ةرلأ ىبقلا 0 رف

 ظفخلو ركفلا وح ناسنالا .عفانم

 قطنلاو لقعلاو ءايللو نايسنلاو
 هذه نم ناسنالا صقن ول تيأرف

 تناك فيك هدحو ظفحلا لالخلا

 نك لَلَخ نم مكو هلاح نوكت
 مل اذا ةومل خف هيلع لخديس

 اننا لخل امي هيلع اهب ذل ام قعح

 امو لق امو عمس امو ىأر امو ىطعا

 هيلا نسحا نم ركذي ملو هل ليق
 هرض امم هعقن امو هيلأ ءاسا نمم

 هكلس ولو فيوط لل دتهي مل مث
 هسرد ولو املع ظفح الو ةريثك ارارم

 الو ةيرجتب عفتنيالل هرمع ليط

 نوكي ام الو ىضم انب اًثيش سيقي

 خلسني نأ اقيلخ ناك لب ناك امب

 اًلصا ةيناسنالا نم

 : 1) طع سفنلا قف وتم عطعم سفنلا ههه اهعقوم 136 صم طقعاع, كذع همك 21-1-35

 ةدقوعتسلاغ معدلعم طممس. 15 سمعك طعتفمم : اهعقومو ةيناسقنلا ىبقلا َّق وكف مث.

 7 9) ظدعطزو طم مددزدد ىظططسمو": ع دمماع هلمو ةنركاس مطاع هلك دباجاب

 مقةطععسا عع [مرتفغ عم ه1-نطسم ةدلفعط دريركتب 1ةق

 ءابصعالا مشللو ندبلا

 8 ىتلا عبرال ىوقلا هذع 8

 ناسنالا نم اهعقومو ( سفنلا

 ملعل الو هكلس ولو قيرطل ىدتيي ال

 [ييركتي عفتني 3> هسرد ولو



 ام نالول نا نايسنلا لاصخ نمو

 الو ايندلا رووس نم ءىش اهنع

 تافآ 0 اذ رسب امب كلتلا

 الو نساح نم ٌدرتف اجر الو ايذلا]

 فيك ىرش الفا ناطلس نم ةلفغ

 نايسنلاو ظفلل ناسنالا ىف لعج

 ىف هل لعجو ناداضتم نافلنخ اهو

 خحكملصلا نم ابورض امهنم دحاو لك

 ىنلا ءايخل قلخ ىف وكف مث
 هركدق ربكا ام هب 002 سا

 مل هالولف هتحلصمو هتدثاف مظعأو

 ملو كعولب فوب ملو فيضلا رقي
- 257 

 ليما رجحني الو يقال 0

 ءايشالا نم ءىت ىف مججبقلا بنناجيو

 ةيعيرشلا رومالا نم أريقك نأ ىنح

 روهمج رثكا نافذ ءايحلل لبيع اهنا

 اًقح اوعاري مل هايل الين ننلا

 اودوي ملو ماوس نع الضف.مثابال

 دعب هينإب امنا انركذ امم اًميش ىنأ

 هنع ءايلل بوت علخ
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 2 طظفلل ةعن نم بجتاو

 الس ام :نايسنلا الولف نايسنلا

 صقني ١ ناكف ةبيصم نع ناسنالا

 الو لقح هنع بهذي الو ةرسح هل

 تاوهشلا تاذل نم ءىشب عتمتسي
 عئاجفلاو تانالا ركذت

 عقوتي أ نمي 0 ناكو تابضغملا

 اليضذ الو ةرتتف الو ملاظ نم ةلفغ

 رظناف ةرضم دكصاق وأ دساح ىم

 ظفلل هناكبس هيف هللا لعج فيك

 لعجو نادابضتم اهو نايسنلاو

 نم اًبورض امهنم لك ىف ناسنالل

 قاصملا

 مود هب هصخ ام ىلا وظنا مث

 هالولف ءايلل نم ناويخل نم هريغ

 ( تاجامل ضقن مو نارقعلا لقت مل

 ليمإل (ثريثي رو فيصلا رقي مو

 كرتيف مجبقلا نع ٌقاجتإي الو لعفيف

 حاولا ىما# خم بثت نأ. قع
 سانلا نم ءايلل ببسل لعفت اهنا

 قوقح ىيجارتو تانامالا ٌدتف

 لعف نع (6 فقيو اهريغو ىيدلاولا

 عم هويدا

 1) 8ءوووزن 8 جداول 11 31-0

 2( رمثي ؟6رئ1 موو هان رجحاني ىلع ازد 31-11103) ه٠ 0

 8) 80 طمزدون ه5 متعطغع ع 015. ةىطا]#. 26 8[ه2ةهنمععطو» 06 ه0. اكمتتم طقأت فىعي
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 هلد1103ز5 11#, 10-112 4.

 ىلع هب هللا معنا ام ىف ركف مك
 مالكلا ماظنو فطنلا ىف ناسنالا

 هيمضو هسفن ىف أمع دب ربعي ىنلا

 ميسر لئاضف ىف ركف مق مئاهبلا نم

 را خل

 نيرضاحلل نيبثاغلا رابخأ لصوتو

 قفسفعم» لعد دمععقتطعغوي ةسلعد ةتعط همعاط مدعطعع»و وعمل لعد

 3 نم كلذ ريغ ىللأ شحاوفلا

 ءايحلا

 هآ-خ1طسه 31, 12-5.

 هنلا نم هب هلثأ معذا ام رظناو

 : ريعيف متاهبلا نع هب ريع ىنذلا

 هسفن ىف ام هريغ نع فيو هريمض ىف
 كيقت ىتلا ةباتكلا ةعن كلذكو

 رابخأو © نيقابلل نيضاملا رابخأ
 بتكلا ىف دل اهبو نينآلل نيقابلا
 وكذ سانلا ملعيو بادآلاو ميلعلا
 "تالماعم او باسل ىف مهنيب ىرجي ام

 3 هاد جتاسسو جد 8)11:03-21. العا. 51:03-21) 104,918. هسا 1-1

 9, 92: دل-85333ز5 106, 12 2, هسه جل-18ئ1سم 18, 8 2: 8810452-21 108ر '

 6 مصل جا-نلطسو 25, 111: 5)11:03-21 109, (1. هسا ة1-ظكتطسو 26, 131.5

  ه8105-1ز 112,42 هسا 17, 5-21 ططسق 33, 12 هسل 35,6 5: 21-2

- © 3 22 

 1 ظوعط] و ةعطعتمسأ أاوفعي مءعساممسلعسم 2م طقطعم, طقاشع ةطعع ةمدعطعتسعما افقي

 ةعاسع» ؟هاقعع. 1عءط طقطو هلل 830335 م. أزأ, 20. ارفعي ىهطملتفت عدأ

 ” اله مغ كيقت نف ةلطنمال ةملمع دابا 0+
 8) ظحطعد 2. هسه 8. نيقابلاو هم ىيرضاتلو ذم 0. ةطلمم طءلقعب آه 2. 8. ذك
 0 06م همسر»ةموعاتعطع 1ءدغ يطقاأعم. قملعمع قطوءطع ءاطعع عع 2ل-5)81:03 هقطسعت

 نيبرضاخلا و ةهق لعام ا 2ءالع طعمتطءرن, عال ص تطععم 02135 نيقابلاو ععاعطلا طق



 "ا ا م او

20 

 116, 5, ه1-ظةناعسو 8, 20: 2)58103-21 116, 9, 21-؟11عصه 12 ناأغ.ز 21-18

 116,11, 1-1 ده 16, 41. 8)151105-21 121, 1, ه1-نآ[عسو 14, 51. اتت72ص0 181:

 1058-1 121, 13, ة1-نآطتق 11 1.

 متفق 1ط]و5 ةازط0 تح هط1اعمد 81ة11]6ه2 20هءط 10186206 2221161652

 2016 ه2: 1ط]و 117, 316, 201-12. 21 98]5103-21 102, 108-8, 8: ]طز

 117, 181. دم 8]8103-21 109, 48. 19, 815+ د1 9]21-8103 114, 6: 111, 1

13 ,266 .21-810 211 

 ال16 5616010 عاوءطع 8ءطستقت ه1 تلعسو 185 )60هءط دتعطت 016 61225186 6 89-

 25ا18, 016 ةهزطع هنعو ؟هن320ةءطقأكأت طمتق 9)21-11103 83156181. 1159 1

 ةزماط هوطاسمز ءاطم ظوساتطتسا عقماتساعأم هتعط اد 1ط]8 120 21: 9]11105 1161و

 م1106 متعطق ةتعاط طقم 016 11ةعات ءطلعمز "نط هزن61 عمات ه11881361 12

 701116 عمت. 8ءةطتع طويت مءاععهدم626 اند" 016 8ءهن:ةءزل]سنع هنن 8ةهعطز] 98-6 85517-

 1[ممعم 155 058 ا هنطقا طاق 068 9]151103-21 جاد 111252 21- فقال 068 7

 (طمط. الآسدد6 76060 عا. هو م. ةّةر 1016 1). ةتتقة61 عت 8

 ؟مدس 11206, 8)5103-21 ا" دس ,"١ 058 ةزوط اد 1155302 8, 411. 2 6

 م. 15, ةؤوطغ (؟ عا. 5611ه دطغوط م. 110), 5120 20ءط 220676 8161162 2

 ه9)1103-1 ةهطاغطق] هدر 016 62116067 115 1112512 861581, 0061 8116

 0 م11 هم ةدعاتعاع عوطعس. 1 عا. 9]15103-21 24, 14 20 115226 65, '( ح 1

 62 تان. 5)5103-21 82, 1 ؟, اللكمدص6 28, 13 1. 7 التعق» 23, 2 +. (ةتتعط

 6همداتم ها-الاهؤستس 8, 4 5)ز 210226 65ر 5 20 68: 59, 82: 67” تتصل 9

 طامؤود ءةطو212115 2ةدئه11ة1ةه2 كان طخفطتءنهان 816ه11ةه 12 21-511038٠

 8ظوعط]و 520 016 4قططق2 0112 عو2 067 ررآبه116162 28111061 '

91-8215 352 0353:11) 

 لص ةسفعطاته5 هنن 016 0ط1عوط ةىسقلتطتانت عمت 0101156 ه8 7,0طل 0

 1216ه: هون6 ةمتسر 016 زدت 7اةةهسسس ءالطقطت ع طمأن 8ةعطزو 120 682311 018لعاتج

 16ه 6 8"وعم مهعاط هدد آالةعطقالأطصتق 236ط]38 جان هذ ىلاططق77 01113862 61

 1) ةكسأ 16 222211ةء1مد تح ظوعطت و ةص تطس 6ةط7:515 19151 21-' 15و تصل ةص لعام ةططت 21156-

 ةءاطسمطءدعت 3111 ءطقع طق ءمتستسي 50116 زن ظوعطتسةأط ؟باهتم 063 160355 118 مزن عاتتطلار لل
 رطعص طوءطقس 065 1210دوتسمور 81هق8::3 طقممأ105همطتس 065 1؟[دسعتس 6. 1ةطقور 652
 مهر ةطد 11ططمصر اعوصص طقوتن دتعطت هزد عمعقت عع 15؟60عم. 116 1 016ة3ه> 5ةسستتت1ات114612 62-
 طم ءدعس 5مانعطعر 5هدقعممعم, 5م10طت؟ ة»ءدن عماممس عامد هالطسقطاتعاط ص لمدن طعطتةتوءطعم طا[6-
 دوك“ تان ةم1ءطما» ؟[ةدتطانءزطتصعر 08355 مز6 2. 8. ره آدسصسقتمات مل مدت اذن ةءامعت 11ةعططءانةأط
 01هطقوعتفءال هس ععدت عزم ممتلعمر, هططق 0855 هنن زطتنعي ه7هقةثء/ع# []1ةمائتسع طةتطقع. 2
 نطرت عوج طقأ 5ءطبعقأسع» 1م هن 7معزقوءطبتلات ندع طعطتنةنعءطع 18111هعمعدردطتع (40. 11. 81007,
 طمسضتنم, 1897-1896, 80. 1, م. 128, 2066 4ك) نع هتصع ظمتطع مهد ةردانعطعم 12 2811 ءطقتل

 طقم ممستساس 016 ةتئفطتقءالع 0دعا16 م16
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 دم ممم 8ظت0ه** طبع جم همقمغومم ). 8ظوت ةتسعم مقطعمعم اند غةععدعالانسع

 : هزءط كتف مود 2210 زهسكممسم هس ةسلعمود قص وععسمسسسعمع قططقس

 ءاطوزأ 8دعطزوم عمد لعد رطبه مغ ععوم 8مل ءععص” هتعطغ طءعقغق مغر هس 21165-

 ”مدنعدؤود نع 016ز صتعم» 5غةا1عد ذص 9)8105-21, 016 ةنع 03عءاعأو ظصغ-

 7 مدععد همم زوصعم قمططقس4ا مص ععم ععطقا غوص مسمعلعم. د ةسلعص ةلعط

 موز 8دعطت و دمعطعممو لمسلم عقس عمر 11 ءطصتقدءر ةمر36 ةطق-

 0همموائمس عمس تطوع ؟ةهمعءطتع0هدعم 8عدعومسر 016 ةسعاط ةص عض هلك

 . ةوكمد 6ع لمس وموسم 8مت0مم* موماعمدمسعمب ممم لعصد سصصقد 8دعطزو هتعطغ

 . ةتمماعأ ةهسع ةطصعم ععدوطقمأ6 طعطوس. لوصف ةططقسل] دم معع» ج26

  عمطمم ةوطع قط ةسعط دس ؟[؟ةدغعص تي ةواعطعع ؟ةعطعءلططسوب 0885 ه6
 مص متماوم قمغمعوم هطصف ©0هما]1 همهم عمطو طعصساتغ مدعلعم هصل ةدصت

 1 هز] 6ءهسعتس عدغ 06م مطتلمدهمطتعءطعم هس 55: ةءطقغد اطا1غع» هت ع617701-

 لعد ةزصل 2). كس ةطعتلعوم ذهغ ل36 001 عسا ؟ةقغ لزرودع» ةقططقسلل مص ععس طعاع
 000 هزنصم كمعءط عقم عاعو. 216 ررطبهمأ همم 820062” طفطود» 6
  ةياغوموطع طعمستمأ لتع ظدعطتو هسق تعاود قسصلعمعد 70218. 122 اتت 06

 ”؟هءغامسغ هع 8غهالعدر تو هنصم عمقمساء ان ءطع ؟همودص 0 هءطقكا ملغ ءطعم
 . 8وعطزو حصل لعدم قططقسل] مسعف ة34ةتمعسدر ةطعأ طه13عم 016616, هم اطقسص
  ظوعطتو هدف 0ءعدفواطعد 0 هعا1ود عمدعطقم؟ 6 طقاوم 516 016 ررلقان عع

 830م, ةطعع» ةهطوصعمعمغ همق ة5ءطعتقممر 016 مس لمد قططقسل]2 عب

 ه0 عمود ©هما1ود ةططقسعتع مهمعوس. 1606مقهللو 1ةمدغ هنعط ةص ملص

 1 ةللوصر, م0 0ز1وهءاطود 6 ءععصسمغقسص0ع ه2 8ةءطققرب 062 رطل
 7 8مت0معس” هسا دمه11 طوطقسلعاغ مءملعمر ستغ ءطوصقم عمووده» ؟!ةطقل

 ” ةعطقتش]: ةطلعمتغ هدير ةقمذ 8دعطزو مود 6ةمه]آ, 006 0ءودعد دعاة

 7 ةططقمعتع ذه 80 ةسقعغ ةزعطب نص هأص 2همموسأ هو 8ءاقمتعا ةسقانكتطقعار

 2-2 06+ ؟همعاوتءعط هو سعدفءط ا: ءطعم 1ةممورع ستغ كعص 1كمسقور 21-1052

 1) عا. 0ةوجز0 زممفضمسم, دع طعما ووعتع 06و 8ةعطو طوس 2ةعطسلمر 51ج وقطع عطاء
  لعع اذ عدعع خلع 0. 1! 1514, همم 2016ج. م. 94.

 )9  7ء1. ءهل1عع. 9, ه6 1. آالذع كمون لع ؟! ءىطبءاادسو لعع 8عوطععط د سععس لع ى اق عالعل
 8متلعع# دعطمم دص 5. كوطتطسملععغ هع, طقصس سقس ةمق لعم ءساعتأاعسلعم 71هجاعص لعق

 . هاقمتعال عد 8ءطععتطعمد ىعطعم, مءاعطعق هم علمك ةدص لعم ظيصل ةمكتععممرسسعمع سعد 111
 2 عانعم ععماعطتمغ ىدملع (لطحوس 11, 323, 17 5): رى. ا؟!ةهفعر لقهمذد متع ظعقلعع هسا ظدعدساع
  نساعع قعد عممطقت ءاممأغعم هصق ةسوعفعطعمماعم ةلقمسعمم, ةكتنع ذص مءدعطتعةعمعم طقسلعمم
 مط عمسغ ةتملب طعفتامعم. انمقعع ةطصعم طعقسلعم ةتعط آظكقممتوددةطسعر, 2ةعواعمسر, 1! عجاعرطعر 5ةهاق-

 دعاك ءاقجعر ةامكاطماأ عع, ةعصعع 5ةطصع مس 11]44ععم, 8ظءيتجطهووركأءطعمم مصل كمستعمأعم.
 كف هزمل ةدعط كهممتعع ©ءاعطعاأعب طتاعدغمر طعما وىعص هسل ةسئعععطعمع :ءاتوتقدع ةقسغمعت-

 هلم, معمم ظكدسا تاع, 6قعطقلاعامقيعع هسا ظءدستع ءام. وع ظدصل هسكدمدأع ةمرصتغ
  هللع 1كلدهععم لمع 6ءيءالمءعطقع مص طقءطعأعس طنع عدس ءةمقعطعتعم اللممسس. 116غ 1ةأهدعطع 1قغ
 ستعطغ همطعلعمفعمل تع لتع عدس ءاامسع 065 18114مهوعستجءععمم عع ممطقستس علمستةءطعاس

 31ءلغ ذم زوسع» 2ع
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 م. 1, 056[12 2, همر 516 51 عمجوز عن طقطعمر تأ 00ه هتاف"

 86116 دس 6923115 ه1 ذاع و 1007117 ناورنمتسمةةسطتسكب ةانعط دذط

 م. 246, 14, )000ءط ّدط هذطعا“ 320672 19881128 13201 12 10 هلم

 27,115 311010161111 ع, 1 ْ ١

2062[8 0210 31-7 

 اللز» مهقءطغمم طلم» طمعط متغ هتصس1عمسد [١ هعاود جاتك 056 ص 22019. رب

 الما. 2 عموموزأ66 1عدعو دهعط 00ه قططقس عت عاععزا 89 ءطق وق 702 هذتعاتت 061

 طومان طسهدامد قاعة ءطمب 8ءطعت/ةغه11هنج 06م 9, لوطتنطتتس 0ه2اةر 21-115:

 ها-اطلدطقم1 ط1 (عووذ. 243 ح 85), جمس ء]ءلعمطتط ه2. 861713882101216 8

 ه5105-1)ز5 طتغ هد ةىططقم ل112 عمت 068 ه11117535151-1 156 038 ؟ةةودن

 06و تدطل ةذط0 هو" اءعررؤمت“. ا1هط] اعدصص 8وعطقتو 016 8ءطعتقتود ةآ-

 1[داجهمأ 15 لت ماعك طوصصتمأذ طقطومز ةطق» ةهطوصقم عتغ اعوصس هن 016 قسقعأط فاتح

 نص عمت هج1-الطتط 251518 هدف ه2 19 هدناعوج 92206261 اعهطتتقات>ت عقا1هةنطا 285613

 05 016 1 هءاعم ج1-ططدطقمأط15 2585 هدد ة]11ةه2 281ععةءطق 120 ؟588؟طفات '

 قسنم»ةد, ةهتصقعطل1 ةهةوازءط 6823515-21 (آطتو 111, 181), خذ 2

 عمسمتسسسو» 7هس0مد 2). 1م آلم عود طقطود ةئوط مهد لمص 8ةءطسكاود

 1-لا تطهفأط15, 016 ممعءط مدح 68273515 ذط ع>0ه86> 7دطل 70عماةعوات هان

 طقطوت ةءطقتسو», دتتت' ةهزطتعم ة4ططقص01ت2عم> عوق ةهططقاةانر 7611 6

 هاو ططفطتع 918 - 218 8268611165623

 الدوم قود ا ةممن28ي 06ه 15 8510438-21 ةهصعمو أ ةطقآوت آعطان»

 هؤكذ56 20 ىا58م"1ءاط6 هددت 61 11811

 86هز5لعمدد ةزعط مماجه16 1'هةءطقت" لمص 8650011112 068 1519118 13

 ظوو]هطتتتت عمو 21152 011062112 068 1111561911618 211 51012611360

 1و 016 ظةاتطم» ةمعوع 10 © 6]هطق4 وهدا هزوود 76ه :ه316ه56و ةسصقفاعطار .-8

 016 ه2 ظوعطت و 0710170 هذة ءد ةسقفم»انعطف 702 71101567611, ]6006

 128 12 ة]عودطس هز آ1 ةهزقودد طم انطوت, جانانح 1611 201628656232

 الاض1 عم لمدما» 215256 71062 ةعطما» 2142 20 06ه طعط»ةزمءطمعتت آل طةاثل

 عماد ع 1طط 11طوطصق تأ عد ةسفقم»انعطعا> 0ةاعوتت:2 61 112111:811212608.-

 1) 1ندن 6هعقات ممهدن 31-21ه]جهم151 016 عةدونو قسمة دع ةالعدم 1ةعمي 0ع طق

 110 16ه ؟0111عمدتتسط 5ع 06 66 هلو ةلماعما ملع 3 زمالا ىلج ىسافاو

 لاعالا تانآو سفنلا بويع نع نيثحابلا عيمج ىلع فبسلا 1آطزو 111,



 ظ3

 متقءطم# ةقاعوؤمد 10د قم همن (؟عآ. مهزكو» هصسقعل م. 102, 1066 1). 126
 لمع ممتس ع جالو نطعتعود ةسمدرسم» ةسفدماتعطف ص 98)1303-21 1قغ ةطعم
  قزفطم» ممعط ههم"ممعءطق عوطات ءطوم, اذ متتقمود لقطع ةطقعفص سعال مد
 مهعط عمطعمر, هس 016 اكوصم» 06 هم 836طق2 هتعطغووممسساةد للقسم
 دم ةمستغأ ماس. 8موزلاتعط ذهغ ه8 ةوطع ةءطست عع ضذط 1 هد 1ة11هم 06
 سسمستسعاتءطو ©هم]116 8دعطزوم ةدامدعأءا1 عصر 02 0136مءاطوص 1ةعوطر
 وعمود هسه ةسعدم»تعطم ذص دوطاءزءطعم ةءطعتقغود ةصصو» 771606 6-
 طجسلم]: ممملعم. 5هملعست هزصل 1616م ةممتعطع هص0 6 لمستععس ةذط 067
 زعاوستمءطعد 5915 هم ةءاع 6 عصعتس عمت عمم0:0عصر 0885 م16 طقسلقع هططو
 رويس مدمس عوطو ةصععقتطعن موملعم. 1طعصقم ةءطخ7 61م 128غ ةقر ]60 ءودمه]

 مواجدمأ4ءا1 عصر ه5 036 0هأ 8وعطزو 70:11ععوم0ع 1" عقود ع 016 تتقمأتص عد

 . 11عطق»و 15غ, 02 1616 قتتفدمءطعر ة0عوت ه1 ةلصفاط 124

  01٠قسوكم» طوزك. 1؟مه0مدمغعم ذص ؟ةممءطتقم0همعد 1 ةطعتوالعال ١

  205 39310122 882658[8 6ه0 طنوع لعقسعغ ةزعط تنطق 016 82'1ع6 - 2

  626خخوسعم هموم ؟هوءطستمعب مود ةدمقدمءاتعطف هم هلق 6هطع218628 2

 هسمكقطلب هسا 0عممص ةمطومفقتطعمسو هم هلق ؟هعط110116ط ملم. كس 2

 -: 024 ][8211761ممل قستسع طتععقأنمع تعم ةدصسقعامأ ص 0مم انطفت ءطعءط عت 2"

 1ةمداواعمز؛ !ة[ععومسر لتع ذص 06» [06طو11ءكصتسو 06 الاونصعات 702 1]/ هلقعاتر

 سيموصتسم» نسل 8ةعوؤوم طقسقمع طفمطوعطغمو مءملعم اطةدصعم. 8ءطمص 2-2

 [صقغسل, 0هعق ةءاطه؛ لتع 2مم هدغوم هع ؟؟هج16 !كسطقسسسف0ف ؟1]- +36 22
 دعا معصم تص0 0ةدقواطوص قمقدم»دعط 52104 لعصص ةووصلغفص ةلاقطق 2

  21هزمورد ةعلصو»» 6ةدمددوت 30عوقءاطت ةةطود طقطوم )رو ططصققأو ا1ضط 5310

 هس 06ه 4فسغطفمس م1135 همرمعاعم» 2). 8ةع 016 الالوغع الطططقطتح ]مكزه7 

 0000- ِء كك
 3 1) 2. 8. نموبم ا ةلاض ةيكلل ى 1235 11زةدعد 155 نع عم ©1ةسطتععم تس 7ءت102عطعا

 2-2 6م سقادسم (عاوعمغلتءط ءتمع متسع امسعاةةدتع), لعد هع هسهطاةعدتع ةدعطق, ستنال 4

 " دوو فلتر ط214 مهد ةطدطعستسع0 ةمععقتطتأ. ؟ءنعا. طسصلعتتا 5ةميماتعطع قلتك هل. 81ءاقءطعا

 7 م. و8, 210066 66. انذعع ةعم هونت عسفن ناسنالا ذةفرعم ةفسلفلا 814-01. م. 8 ,١

 (0. 105, 18, 5. 100, 8 5) هسه هر فرع هسفن فرع نم 3ع ةدودقللق 810 فلتر

 53104 21هطقستسع2 2هععفءطةعطعم تدخلي ةه11 هس ةسلعمعتن ةغءالع عمم تما: ءطع» ععطقس ع1 ع0 عل
 )2  طوستغ 5011 دتعطغ ىعددعغ ةعتس, 0855 8ةعط]و 083 1801610881 ع3ع2 281-

 111 عمدا ةفءعطعم ال1 ءعغطملعم طعطقملع]1 ع. 8عأ كمت عم ؟ عموم ةطعتغ سصخغ لع ءاصفءطل ةعتئوم آ116-
 7 موطس زقغ لع ؟هعطخععتق لعد [ت5مئ مسعف ةواءاطع» 230156 هتعطغ ععرهلع ةءطخس تن. 861 عدم 0ع
 31155 طوسعمر, 085 تع كهلعمس ععومم لع ل[ طقس علم معت» طعوفعمر 76ز1 هذع دو ؟1ع]هم لعدم له0عه-
 7 طسص سصئافطمتعد, 154 ه5 طءوبعالتعط, عقد ةثع ةدمعط ةمصقغ لغم قمودطعم دممطقسسءع0قمت-
 "2 ةوعطم» 1[مملعماعم هسصق ة5دسصساع» طغعاسعم 1همطوم ةءعطغسل اعد. 81056 5. ظمنو ةمدتعطغ 0
 لعدعم ,ىلتع لتع آ؟!ءادطعتغ 0ع5 لسلعمغمسم ماوعتعم عاود” 03كصمدك ت95 نسل طعاسأر 5
 ةحعاط كي ةوئم/ءامو (!) هةعتمع ةدفآ تطعم ععد تطعن لعد 191غ علعم صح عمالعدعم 2ءاغقهلغ عع لعص

 الواعد لءودزدك دس 8لتءطمك ةهغلفطصغ طقطع. ؟عا. طب. هلع, 51. 5. ©ةط. 1, م. 26
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 دصولقر لوقان 220 2206ه رر1'هطصصت وت” اطودحتتق 20ءط ةهذ2 6610١

 المدمود طتصقانل: اكمطط[16 ه8 0ههط 8ةعءط]و 6662801 هال1مج 1716© 23

 ص )001ةءطمد ةءطعتقغطتس 761م1 هاه 6 ة]وطعاو ةطاعوطعطتر 0888 86

 آمطق نقله ت0 ةقدقذر»ةعطقر 016 ؟هد 06د 11ج ط قطن 60826112 0612 21:8-

 طاقوطم» طعممطعةءدر مد. 81ه 068 0طتصاقأءط انطق, 0061 هتتماتت 1161

 6 6هطموقء2 طومد؟. لاتص عما" زن ه2 السهم عماوعت اتت0هطر ]0018ءطعتت آل1-

 عادت عق 8120, 20 08885 طمع 116 71616 1180116 هتتق 81561 ت20 "ا

 ةهدقافطصت 71106 1.

 11 06 15غ هعتطا هذصم هقطعتنم آهن طا ومعاتعطتتس عب 08885 جوطا ءءواعطم 0'1-

 0161هطف وت ف مماانمطم اعهتصوم1هعق 70د 11:10:11: 8م]1اوغ طق طتنعاتر 8013-

 لمص هتف ؟همءط1ققلعدمد (تسلمم دطس جهعودوطمعتةطوصر 006 هنسكقعات

 هرلتعطتمذ مدسلعد. 80 طقطوت عوطخ 68020628 016 ةدصت 1ةاوطت 1115618ع6-

 ةمةامدعد» ل062 2116ور 88 ةطصعب ؟ه> عموم القسمة 1طتو»» نط

 0 هرصمزصونطق66 طولععطسط# 799, هد 8146ه 068 1ه1وططقر ةلطفالل 8611261

 6 ةطموووطر 006 لعقاتتق ذط هد الكت جءا1هعأقر نط ه8 211 01656 زو

 1م 06ه" مماتم» (ةطمءام80ط8146 دجانت' © ه]ذانط ع 211 ططاسعوم 2). مسقعة" ل مط

 1) طود )0018ءطع> انةمخدصع ةماءطما" 1180166 طء2ءمعوط ةتح طفقؤوم تع ةص تطصفم ةتأع
 طقا ةمصعي مان هتفسعم, 76ع1. ل. 1ةعاط 1110:ةقعطتقءطع 11عصونكو ذص لعد دماتطقتتت172608131-

 عءطعس '1220165هدعم. 1ءةواوءطتبتكا نع ل. 8ورئاتسم» 1908, م. 40-35. 715. 8 ةدعام ج. 13. لعدن
 همس 1ةلودس انطون ععمءاعطع دمعات صعدف1ةءطفع )035ءطف ©6ءاعطتخاو ؟قطلقا1طط 5. 5دلقم تان ة1ا-

 2د

 طقصتسع0 هد 06ص ل062, 816 ةه)ول: كهف موش عال 7016111ععق 1011. 121عوور»» ة4سقلندعآع

 مءا4 ةزعط ؟011!عهدصسصعم دصتغ لعصص 110غ ةلمم5و 18ة»واتلععدنو هح 828هطق (؟ةهنعا. ةدططقاأطل
 هسكعم) ا)كددودوييذ )دددرمجس رصحوحرمجو مرزدرو مرو زن ىاطت ةهئ4 هلم ؟هدنعااتقمق ؟هآلك طوأ

 ظننا ععطق 0ع ةاسسل لعد 4 701:85 (085 طعتقذا, 1طنخ ؟ءدنةردنعءطقر طعكمدن آطخع

 تعطغاع ةسوعطقا6 طقط#). ةءطب ةساء1نعووودغ 155 0ع ةستق0ت001ع نةييكللا ةدثأز 11

 29. 2 عمم عج طتطقستس ء0هم15ءطق» 2طئ1او1مععد ةععص0لهت"ع ؟هدتاعدعتس, 19631 هذه ةعص
 طمط»ةتوءطعد قةسفلعدءلك ددرتك جدصحتد (82004. 29,18, 22), هدغ عم ظدتتط طتصتكوأةأ,

 لمدن لعد طهووم 0ع طعطق» طءمءزعطمعكر هتعطت طاطوصمتكمم. طوع )1101ةءطغع 1عمصق هكتار لعن زرع
 داس لتقءطع 5ؤءهل1ه ةذص ةئصعص 112035 ؟هنهم0ع11 م, طفطغعنةءطغو تح 5ةصتع 036 ةتتهطتقءاع

 ةمروعطم, نس 1 5ددرت تدضلذ لعد ةمكمرمت“نعءطعم لمد ةتهطت ةءطعد» ةق0161ع خذنع 06

 دبكلا ةينف جت معطسعا 0ص انطون وامه هو هةمقعط مةدعفانءط (حد ع داز), 1716 10

 رسمه ءهأزله ى,0ع06-11-طوعد4“* ةزهكأن دمتت رىىآالعع”* طا ر,,0ءطقوت 20856”, 0061 ىرطأ70 8-6

 716” ةاهطا دصتا ىر10هعواجءنذرجءلاع 176” دصتت 016 قسصفتعطا ةاطفع5 ؟هعواقات عمق” 160م
 عماوت 10106!

 آو عتط6 ةزصع عجقةووونو قسعحفطا ؟هر 11201غعد, 016 لعص "ةهلطحملر طغت. 1110:ةقعط تك

 هنمدصسسم» 5120, هس ةطصاتعطو ندطعطم]؟غءدع [1ءا مدن ةءاجاتس عون هلك أ ة ع

 2) ظءومءعزءطمعسمل طتعسعقأتس 156 للم قظسددءردسمع صعق طفاععطتعاود 1؟عامعتو ةسق 06د: عتق, ةص لعد
 ل36 11301 م:ه0تلعك1 هج 1م ةءطقموأءدن 1116 ةذهسل : ىر2061112 7017 هنن 1111:7004 1/7061, 0
 7146/61 1017 21600 هممت”, ع1. 60102ةطعتن, الكصط. 550. 11 م. 181. اكذطنفو 12001
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 ىمسلفص عوطا ععزعطع 1120166 ععمولع 1م 2م ءتغعد زةلوستعءطعو» لوطعاطستت 066

 ةهدتق مدة مو]1 غسءطعس مصل ةمدعغ ععص مما1عسصتعءطمم تسلمت جلست 0 عر

 3 سص تع 016 ةذد ةطصفم ةدص ةمقلعتعاع اطودنصتةه20ع2 ةسق ا

 .١ ممممطعغمعطو 4فسغم أقع تح طعوصفم»دعءعطعم. طك 361 عوص 88 06 [ل8ان8ر

 : مطثاهقممطتعءاط مدس لمة امعب هزغءاتعطم نصل ءاتعتقدو طعطععم» هد قس

 ععطق»ععص ؟ءةموءطتعلعمع» 1مم عدوتوصعم نسل اه معس ةسمانإواطل 8

 قمفعم»تعطع ىرعاسعو الآ ةتقعد” ىىعلسصعق © اعطعغود”, 0067 ىرعاطعق 1020-

 موصل ةسمسمك ةطععسر ةعطمس دس 06م ةعاوستعءعطو» ط1 غءعوغم» 211عوصعتسم هل

 . مسلف متعطغ هنهغ مهد ]5015ءطع ومو طتعءطعم» قةسغم»ءع» ءهاسععقةطعأغ 2. 0

  طهغ 8دمطزو هه ؟02ععمم وعصر 01من 2هننعأا 20 ؟1]0ععدب ةسفاهأكع دسك

  عموعطمطءدع الاوسصفم ةصمس ع فطفس. اكوس هو ةط©طسس لوءط طقس م مقعطلتعا هانت

 هس لعد ءءطتقعطعم 1212612 زرعمع»ع قسفعمتعطع هسا هد تع ص ةطصعم

 . دس قدفلممماع ععافد عوملمم مءاتوتقدوم ؟؟ةطعطعتاؤود هم 2. 1ص هنصم» 2هأر

 ةدلعس هنعط دس لعد هذعد م. 2, !ظ[هأؤ6 54 ةموعاةطعغعم ةسققغمعم . ؟1ءاع رز ةلتععطع ةممتعطع هنسل 2.3

 : ةسعط لع 50 مسمع وممعطمطعمب 2. 8. ةدعومت آ, 41,1 ةغنم ترف ةساثولا بلط نم

 جاب طنوس ظف. 153 اردد مجرد مادو مازدرم ذزت دزطمم د (مهمعطلم ترق همه
 مداد. 2ع 7و 5 ددورطرم جدد طجريجرمبو . 2م0؟. 16, 32 10 جه: ؟هدد 5ةلمسم (81 هلق
 ةعطقكغ هل ملقط ع5 ©دعهات م. 9 هسأع») ةسوعاتطتن, )ءملمعط عع ةعستأ ةص ؟ ةيطتسلسسع

 عامطعملع ةمصسعط ةطواط 17 1, ةكدطعسسما ذه لعد ةكدم1 جءاعيغ سيل معلص لق
 'ةسفن كلمي ىنلا ديلشلا امنأو ةعرمصلاب ديدشلا (2 ة[جموم 0

 ةطو ظسعتمم, معا. ةكدسدزام عم القلاع ذه معاي هل-هعوقمتر ؟منعم 1310, هم 8. 11, مم 0
 مستعد هسا اططرو 111, 1139, 1 ؟. هستعد). 1!1ع لتع ةلمطقسسعلةمع»» عم قك هقعمتنةطلأط عاق ععم
 لدساكعم دسم ]كالوس مععط ةهلسسلتفءطع 5ةلئعع ةص 1ظهعحص ؟هزذ 113014 20 53126292 055166

 3 عمطغ هدف اوعمقعم طقم معتق ةمعطعم 8ءاوجتعا 0 نلوقي ل معلص لاق

 هللا ءاما مكئاسن لكو هللا كيبع مكلك ىتما الو ىدبع مكدحإ

 1طرو 111, 112, 15. "ع1. 0100 هعءعطتس 2264 هس ءساعع 5ءالعم ذم 5155 جه آطعو. 25, 89,
 ,41١ 42, 483. اللومعءطعع فطماط- الاهم, ه116:ل3سمئو ذص ءامدمك ؟عنقمسةعمأع» وحصر, متمل ص 0ع»

 سسسطقسس ءلمستكعءعطعم ط1 عموم ةمعط لعدم ذص لعص اطادصف كءاععأ 2. 8. 9غ 1, م. 156,10.
 ,ىطقصسعغأ هتعطغ لعم ةءطصءزمعم ضعم 180عافأعزسم هس لعص 8813: ةةصصفطع لنعو 7؟ءنوطعتغ 1عأ
 ممءعط طموؤطةععع هلو عع 18:0ءامقؤءتم, هسا عم ةنع ؟ةيوعطتأعأب ةهقغ همعط هةءطلسسع» هلق م

 ةءطصسعتس.” يا. طتععوم قطمغط 11, 2, ةلونط. 1,6 هسا وو 11,22, انه عءاعطتغ 5:50 لقق

 7و لعدم: ىلع هنعطقأغ للعم 5ةماتءاعع اص ةدعم لعتسعو [ةعطمأعم, ةطعم لعدم ظدلطعم ص 0عامعسم

 قةدعع طوسعءاطسغ لع متعطا» للهاط. 1, 3 مهد ةطل طسعمتمو ةطعراتعأا عا, 1طتق 111, 200, 6

 1) 7ءعا. مغ 1, 96, 28: هع هدجأع سمع عع 1١ ءةعفعمد : يىاطععمع 20 ةقععمر زن نق
 صتعطغ هص0 ةهجع ماعطغ, دعط 7ءدد”. 1عقعع 06عءاغ هلعط ؟ةءغاتعط دتأ 8ءعوعطماط 201. 4©

 دس "دلعامغ 2ءعمعط ظعوع 1آ1, ولت دزديج دصيبط -هجذ دم .
 2) كس 36ءدعع 5أءللع لدنك مهطل لهعومك طتموعوت ءعدعم ءجلعس, لقفع 8دعطزور ى16غ ععاتس

 همامعم اما ندم م. )5 , 22 (. 23,14 4 8, 19, 25 2) طوصعأااب علم 8دعط هعسوماةمواتعط
 طع ماتع ةعاسعم ءكوئعمعم ©ءطءودعط هتع0ءعءطعتعط هس هع هقعط 1ةمئعسس 7ةعععص ةزعط جنت

 1١1 ءمةقهعم ات ءطمسمو ءساهءطلهدععم طقأ.
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 12 مع ه8 ةم]طه4 طز لمح ة2عوقمطقدقأغه2 1120 م10012119 أه 12111810-

 ممله متةءطفد» ةءطت#هؤةه11همح 86عو1 هس, 016 8انعطقت“ 22066: مط

 عهطقر 006 16111636 هطتتو 006116285296 8118 - 1104 61

 ممسصم» اخ نطر رممصص ه5 ةتعط بصح 21!عووصفتمم 6ةلهصاعمد نطل 81026 طقصت

 06ه]16ةر 016 51606دنطم]6ه 1:ةمهدتاحسع 20 18622011128 عم120612 281610

 هروءطعتسا ه8 12 هزسم» ؟هةه2116ط ةت0ةه» ةاعطقور 0888 88369 46

 11161015011611 0111211 طاغعاطل 9618 ءاطكا16 861 18:6.

 15 ة206:هم 1"ةا1وهص هنمد ةننع 8ةعاط]و 701 206ه 6 نس

 طووؤزسسصنم20 ]عه166 1[هتط62 211 1261211612. 117 ةهدنتت 12282 12» 01

 معاطس هم اعمزسم» ةصقذمو5 07ه تهطعتر عطاقفطتقءاطور 120186 1120 761-

 ةزومطف ظطتلموهزؤطقسر 11ةزوود اتصل 116:2ةءطقتتر 1916 80122668, 81ةكماظب

 م1 ةؤهأ١ه16هم نص0 ة]ععوط 0م, قج0لهقعءطتا7 4 24155871910, 111012213 40

 220 هقءار ظسمات" عصتتطت 20 220616 دمتأ اآوطط قات 511 2622612, 80 ةظآ116

 هو ةزعاط 0ة7:هدتقر 0958 ]و26 القصص“ 12 ]اعهزجعلل 11ع620116 268161612 12014-

 1/06551011611211 6296115012 ةداحطح ل1106 نات 818:06: 516 5731623146

 117 ةزوم, ن0 ةطعو اطرمطعق» ةهمأطتعا هز ة11عمسصصمات»6 18:6عم1و2 انت

 ه11ةعازعطه لطمطود, 006ه 0258 مطق10وؤ0مطتقءالو 1)هد]عه2. قكض0678 هطوم

 1م 016 8وعطم طه ةسمدم»ةءطفط 702 2ةهموةد]11عطلعو1 هدر 016 15 061

 رحدط همت ممله متم ءاطمس» 120 ءطعتقنا 1 ءطقت 11ه15 ه15 8611 ع1مدقةة14 661, 121761-

 11 نطم ةسفم»ع ةةقود نصل 8هز11عم ؟هنوطقأر 7022 ل0621 2561“ 2111عاك-

 عمورز1 نوم 0062. 129 عاوتتطنه 8وعط]9و 7هطآ هذ26 عجههجز886 ظاتعاك-

 م1مطق نطوط جا طحاتققعد, ن2 216ط5 عا 016 هتان 116 2

 طوومج 0628 ص لوطفات 11761562 4285088 511 676عمتر 016 ]606 كتل 108

 هن 216ط0018)1ءط6 آطمطتخقط 3عوتم1 ع5 3262. ىتل 01656 آ6[1هز86 طقأت

 هرم هزصم>» فتتقعامأواط 23؟1ةءاطف2» 06 اعمدقوا؟ة119562 اعط 28 124

 هما 20مم عموما دانه 856ةططتتتت عمال 561261 7615 عم1012062, 500288 0

 ال1 ةعاعم 0م هامعدسمع 10 016 ؟هدنوعط1 هلهدوذوط 1ه156 عمواتسوذ

111111 

 اآلز16 117066 لمد ر,ةعورستتقات 11811261 812061:61 1611 م1015”

 اطهر هتك ذطص ه6 عممو56 قصدتةطتتس عقاد هكر 020 هن طق615 016 ةتك»

 محطتسسو هذه ف4صعوطل ؟هد 1ططقات 5112 6126 110156161181616 28616166-

 رت ع 861268 ا ةرناعهو. 11656 1'ةاههعطقرب 016 016 02د طمتات طدقأ 06 6١

 وزمط ةطو» لمد وسلم طاهدكمدمأهدماأ هد 0طقسواعطو»» زوصع»» 1[ةصصقا“ 98-

 همم عطغر مماتقدو» 18 هرمون طتقءام ا هص0عواطاتسع 611ع1ةمود 0] ءاعا171 أ

 120 117 هزنط م51 عاععز6 طوجعزءاطس هت 76ه"لةهصر 016 ءطقتتف 122 511226 8

 »هد ذطص ة2عملاتط اور ةوهلست1:018ءطعا> 821565 1ق1, هده عاط ططقطت 68116101

 عماد 85011, 0985 666 20 آ!011][عمهدصصتعاته ةتتعط ؟ه 110186)21611طع* 6
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 ةستمسمطسعت» (م. 4, 1382. ل. 29,131. 8. 24,6 1). 1ع هم طقعاتطوأ

 . عمجد0و ل36 سدطعستسعلهستمءالم ةأغوعوئاتع ذط مو هدف ع1 قطتوعسم !ل1هققو 6+

 مهموم, عمدوطقط ةهدعاط 0ةوطقلط ممتل تع ذص تطع ه15 70110116ط ععج156-

 ممد 1"موصدصعم طقم ذطعوسس زسصقتتل ا[ 6562 2861 ج22 665020658 46

 ةؤوسلعم نسل عمم 1هز1  دص ةهطوصفم ةؤ:ةهمعع» ؟[؟ةتقع "16 016 8ةطتل 83

 لا106243215 5 ووتوممم دس لكس" (هل-كانص 7ةل-ةسقل) عع لمعغ طمطود

 س0 هه1555 جم ةموتماعل : ءطعد ةطئوطغود, 1016 ؟ودن ل5065 انهم 20 1ةلاقدت

 هيفعععدس عمم ا؟زعاطبسع هس 016 قممقعطممتت ع 702 ظعةددصنعاعأت؛ ت4

 8161 ءططعمتغ عمتعغ ةهزعط هسعط طتوعصتس 06ههغاتعاط هص0 155 ةعطع هطه2ة]16-

 موؤمعا نع لنوم زمصععو زد مور عمرهم 0ةعطقكا 6106 مده ةط عتق ام ءطعتل

 2 ءانعتودعم. 816 155 هزصع قأذ عاوزعطهم عم طلق هدتغ لعد ةغؤوساععد ظاسفعطل ه8

 وود ةسهعطم :عقلفعءطم» 1[ ه1 ةدمامدعتسعر 1ه015ءطع» 125غ ء1مص عقةمعطق 4

 8و]طوؤ ممتن ءلسعمس عب 0316 هزعط ذص هم طعطومم ءاتطعمس ع 06 5558 ااتض 0 ار

 ومص له06مطدسم جطق» همئعسفاف ععطتل11 عن ؟0:0عم ةزضق.

 متفق عهد 1872 ععوا1 نط 858122126206, 801516 3م0176

 اق 88م2 1ءطق ل 8

 اندغو» لمد قسقدم»ة عطر 016 83اطز9 7013 ررآ0221262)' 2206م 102-

 [2موواوصعسم ةهسكتطماغر هزص1 هتستعور 0314 6هز15 هتك 016 ظووط ععا1أم2 20-

 متعاعععطعمسب ةهتاه ةجواعوعمط ةذصل نصل 231 702 الط نطنتتتت23 6082618 ل اك

 1س هد الكدد»0 جءاععغ ؟هملمد 2). 1285 ظدعط] 2 0165و ةمسقذم»اتعالو 5

 طعما ءطعم © هعا1 عد ععمدعطقمأ6, 006م عدع 016 18؟هصععات مص 861586 ط6-

 مسقجأن طقطقفو هما]1, 155 ةءطمس» 0ةعصتمت ؟01!اعمدتصتق» 2115عم5ءط105ةةمر أل

 ل16 طوزممممملعم ةسعدم»ةعطع زم ةطععس 110اصدن5 561 ظوعطت و ؟هد لعد

 ةهمقدم»«عءطعس لمد 8غةها1 مم ص لعد ةروصعم] 1 ةءطعس طه. ءطصتقأ]1 ءطعت 0611 عد

 1) 1ءعط ةتطنع ممتع 5ةماعطف قعرفدءزثل علا هه, 036 صان" 7902 لكعقنك 062116ةقععاب هتعطت

 ةمعم» عاعاطعءت ع ةسمععتعم 1س لعص اللسصل ععاععق ؟ءجئلعم. 1ةععوععم ]11عوو ةعط ةعوقدعع
 ممصععب تس0 5غءالعد همطءةعاد1ءطغعأ, تن لعمعم ةتوط موطل طتعع هسا 08 2وجمولاعا ءد
 همق لعم 87ةمععاتعم ةمقتنعم ]11عودوم, 036 )عملمعط هد ع1! ععسعتسعودم» (0طق»ةلعاع» ةتصلب 51

 2. 8. ةنع 8:تةطاطسسع ع5 ةعاطعأوم م. ادأر 2 2. (0. 195, 11. 5. 194 1) ده لةءمطتدق 4.18,
 ه0 هع 61ءزعطصتو ؟هم لعس ظانسلعم, 0ع ةزعط عسص 8انسلعم ةطتعع» دمهعطأ هس 1184(

 15, 14 هلع انطوع كذع طةدع تدمعع هسل لوع. 8,4 ه. عا. ا[نءطوم 73856 ةهسك لعص 189ةسح

 ععاتعم دم عع مسمط. 11( ءموغنت, ةمركتع انطوت معطعوعطع 8ءماتطعسسعدمانصاأع 0عو 2301 دتغ
 عع ءطعتدءلنعطعم اا ععوغس طقملعاغ ةمقؤتطسا : ءطغ» 6ه1لعتطعم ص ةطالمط. 5غملتعم 11. 382 5.

 هس (تكعمف (0طعاقكوسدو 1902, 97-390: 71". عطع ظاعصعمأع 1ص 0ع 120165هق]116.

 لولوسم. "عا. ةمعطت 1مقسعمعع ءطعقؤلعممع لهسف 12 6[1[1ةءةهغدعع :ةانعتعممع 0ع !”آهامسر 86مم
 0ع 81”1هأمزعع لعد ظعاتعتهدك 517111 180-190.

 يسم ا ماو



 + يي
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 ةطو مز ءطقاتر 088ع6ععط 215 612 121118121260821561612 01161162 11161:612-

 ممزصتت7ة2 1). 1988 9066 06“ الآكورط6و 068118 12 72001/08 -11111/01181146 

 00:15 ء]رعر* (0:6116 عجمكمطات طقهطعت» ة011غهر 156 ؟ءةدتعع» ؟ةطققعءطمتساتعاتب

 هدب ماا مهصعطم ل ءةمقم»"انعطمر عوق عامزعاط 0 هود عوا1 ةءط612 81111348

 006 ةمماك*و مطر 7012 12111812226082186ط62 مقتت[0هز> 016 9198 8من

 هزصمو ,,1'ئهرصتتت قط, عق28ه11 80 7516© 6ط6ه1 2ةعطقور ه2 عمل انطت“انر 1211311161

 عمر عوز" 01ةآعت ةهلتتعطت 22061:5 818 ل 68118 25186861116562

 12وه م. ا”, 11 1. (0. 320, 5. 8. 326, 24) ةمعو[انطتنانو 17706 8

 مدع .,ر1هدصت0ص مطل * ه2 86126 8ءطخق]و#» ر,028 6686ه طقهأ 25 101 ههه

 طو1 ©0465 جم ةءطقةموصسر, ؟ةهطط 11 016 ؟[!ةطعطمت# ةوعود, طافطق 8561

 رمد لت 016 انمى وطعطمتك ةدععسز 1عط ةطو 1ةطتصعو ةهدنعطب ةءطخقوسة[ طاع

 طهز 6 هؤةر 5606 5ءطص اطتعغ 016 197 ةهطعطقتكب 20عط هت ةطقع 016 1029811

 طمزت هومز ةمثمعطق طصتخ 2612 006 زور عوطق ة6ه1585؟هة18201161 ةاتك

 11ونط. ةر 381. ن20 ل926. ذر 12 جان”انعءاع 2), 0ةهعءاعأ ةزعط ةطوا» طاعطق 12315

 1) ووو ةهانكو 016 58؟ةصعواتعم ه0 قدا رمطق ةءطمص ص 063 ءةنوؤمد لوطتنطتت61[061 067

 رتذئرو دم ةنوطتمءاطم» 1تءطودءامممع 70:1هععصر 1من دمت همك مطتخقءطعتسا أ ءط. 23غ ةتتق 01 6ةةعاد

 للعم 1ةهامسم ةطونعععومععدعم ةيفورت» تعاطف هس طظطمقطلمم عون ه1 062>» 1
 موس ((ةؤن11هنم همك ملف طع موعةصلتعطعم 1 ةياععطتع دصتق 0طتسقأوي طفاقسسا عقر02:ع2, 0061,

 روف ممعزة[ة3ن5 06 1"ه11 هنن ؟هد ءطتاقأفل1 ءطعم 0057612 12 016 1ة1ةدتتةءطف 11[ 6د"هأا

 هم عءقاتطسا ممعلعم. ا1ذ6 معصتو ل36 81 هطقسسس علمسما» ةءلطقأذ طمتغ لعدم ءطقتقأ ]1 ءطعم ةءطتأان-
 ةمسص 76و هدمت, طورمعافعد 036 ؟ذعامم ةممدذءا1غ( هم 215ه ةهدتق لعدص :آدمتا (135 ةصععا أ نطل
 زو عور»» متعطق ذم هس 1هصعواتعم, ةمهلعتنم ذط ةزوا رج مطعت 5ءطعتقاوب ةؤئعطعسب 006 متعاك
 ةسمسقا ءطعتفك]1 طعس انةمدصصعد ةز20. 8ةقدعلاطو عئات ةسعط ؟هد لعد 505ءعمقصتتاءل 5111
 ()8015ءطع 1ىةطلطسصععسر, طعوععطلع» ءذء.) نما ؟ه لعد 211ةانعن ةانق 0من 1ةهستكك (1طمانهلو

 ه06رب ةعدص 7وطقت' (طةولكعتت) , 016 عةووؤوصغعأاو ةهتتق ت6ىء/ة عع: طتطآتمءطعم 1811661
 دف ولست, 8110:ةقنط نم 06 ةمقفوتتم 0015ءهطعد 2::18ةططتس عدا 1 هز" هانت" ةاهتتتت612. 1 عا
 601621 طعرن, 70116. 82,3421. 344 1[. 3858 نصل 804 تطعن لتع 1هدقاتفأهات, 036 أه 121113133-'

 رمعلمهمتذءاطعم © ءاعطماءدالءاقعد دع ظومتع 8315 016 120151, 085 24817 نطق 0359 7

 طورت وءطخم. 20د ممنلعم ةسعط ممعطتعتتع ةمكدأء]] 16 81طءامتأدكع ةدق دمام ةرستع
 1مداعمب» ةمعوعقتطما. 16 1مم مة: عسر ل3ع هامطغ ادعت" تا لعم ععافطت”:ءةاء 0ع هنآ ة1-
 رمجق عمطق عطر, اههصغوم ةزعاط نتمقم !1ءلعطقع» ءاصع ةماعطع 17؟11116ندن عمدة ذاعتر هلق هذه 46
 رقص عم لسم ع ةعاطوجق 0ع لملف طغتزل. (نطعتفاعم همهعاط ال1[ نطقت ع0ف 8ءزةم1ع1 ةقصتتأا تانت'تعاك-

 مىلمدوج, 0888 ةذو طن 8651156 06 2671”7:و0» 01 عمطقتخدسع ةعاعط, غنام 0ةيءععتت 036 ط0
 دوت. ه5 18ةسععاتطسس ععققافعطا هسل ةمامغء115 طقااعس. آتدقوا' 01 ءووم رى, 6 عزو ةطتقنسقانت 61:7“

 عوط هو ةهنعط هجهصعطعا 52055570عقار 0ع طاوزصفت ةسدقاذسل تدطتس عج عقافطتتعءت آ1نطقتتت»
 رمعلمسعرتج ة505ه06ءنطودتع 211غءئاسمععد انطون 0316 ط1طاتقعطعو ©6ءدءطتعطاعر انطون ه1 ةءط ع

 ب نضل طئورطعتة216عم2062 تا ططقعطعتر 016 هدئطق15 عمضمستتقا> 20 1766“ 176:11 غ
 نين

 2) مزو 56116 ذص ةلوتط. همام مت” ءطغ 11ءطقاتق 06 )11015ءطقان قمة, 016 86012 3
 لوودف 7ءزكعم 11 ععوسفتس 0هسعسءطعع0لضننس عمم هع. 1ع1. ةءطقطةمغط 89ه, 70 701 لعد

 1:ه]عوس ع5 11065 عمر ورنسن 5110 4ةططعتت 36ه, 750 ةءطمص 036 186أءاممائانا8 03, ]8
 معتمر هعاس ةاتسعم ة5ءطخ ندع عافزعط ععق(6ه115 110. 105 ![[ةةدود ةزعط ممعط دمعطتمانع هه 6لعه
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 11 0اودتك 065 كره عواتسسمق, 5020625 طقهغ 01686156 1"ةمقستتعبر 016 15 6

  مدطمستس هلفستمعطوم 5؟160هعدطو ؟هدهانمعف 1. :

 ظاس هيل معرع ؟هد 8وعط]و م. "عار 181. (0. 3849. 8. 390, 15.) 702 0

 رر ال ءاوعد'* هد ععكاتطس اء, ؟هرج لعد الط هطعصتتم عله 610 ل علائق تا: ع6ةءطخا ط6

 8مستعا 1ة146غ: رر18طهدقموو دنع م16 13 هتسعدت 01355 11 ةقدع» نصل 1"ةنع»

 عنفدستسما ةعام !طةدصعمب ه0 اطمسس ذسص [6مموم لسعد (1ةهطتععس 016 طاعطو تح

 0 ةزومو» 7014 هممدسسمم ولم ستغ له ةاعطو عدم جملءانس1 ا عوص 17614.” دهم

 . عم طمتموو همس 1طزه 111, 140, 28. [غطقم 7111, م. 86 ال ميرم نب ىسيع لآقو

 رانلاو ءاملا ميقننسي ال امك نموم بلق ىف ةرخآلاو ءايندلا بح ميقتسي

 دحأو ءانأ ىف (22911616م طتوءجم ؟همعا. (تصطوسسر 016 56106عم 797 ةه]1غود وذ

 لود ةهطتعءطعمسب مههزةءطقعس هضم )01ةءطعس ةسغم»نءدر 210110. 42, 258 1.).

 اللوعط ءتسع هم066 86116 طه ظوعطتو م. ل, 151, (ل. 338, 12. 8. 343,13)

 ل16 1م 0ع مسهطقس 260م1 ةعطعسم طلعو وكم طقشستع 5؟1606ءاععطعأر عوطغ هت

 الهغط. (, 13 5, طءعد. اطسصلعدم 13, 24 عمماتعاع. ةسعط ظوعطتو طهأ 016 "7055]-

 ]دس عب 0855 016 6 هموءوطغمد, 036 058 ؟؟هطل عمرول] عج 601165 ةهماقس ععتب 7ع

 016 نوع طرم»غع دحسم ه7ر1عمط طعطعب ةهتصععطعا, 185 185 ة8* ةوطع ؟وطتع-

 ععطغعتسات ءاطر, 0هق5 016وو ؟هةؤقا1دص ع هتف لعدعس» ءىعطقأ0م10 عتع ءطعس قصفعءطقتت-

 اند عمد طعم: ععوعدم عمد اقأر لأغ, 516 قمع. ا[ اتسمعطع اص ا ءدعد

 دمع ظظم1ةمغعمتسع 6 ظودص ععات هد, جدع 112طقسعكو:ءا16م طه ععاعأر 18

 ععطم» 2 لوو 2ءلغعس ص ل50 عمم 762ععلغقذ هوم. 12 061 7077

 ةطعتر ص هم 0165ه 8غءا1ه 5غ ظدهع]زتوم 2110 111 067 4

 ]رة هنن“ ؟116::0عار طفت هدو عمصع عممتمدو ةطععس [لةممسمس ع دس 18؟ةطععاتتط

 الاسس 156 016 طتعع جمس ةسفلعدعاع عمطءةعطغو ؟0عغة]1دسع دس 1م1وص2

 ةهسف ”ظئولسسم تمل 18110 دفعط ةمقتنطتعم, 0316 0هفدوا]طع طعدوععم. طوع 8ةمددسع 1ع 0م 189ةضع
 ععازرعم هسص مقءطقأعم ةؤءطغ 8وطو مطعذب. م بطرف يك م0078 ب رز مواز مدطم
 ءعا لعزم 3 هسل مهطع 561 كعاص ا عم عت ا اعوان. هدلع ظهر. 1.
 ىائ5 هةدعاع 8[هععد عجم 1ك2ع1: ©]1ةسطعأغ متعطأك لقهمف ذعط ةنعط ععامقسطغ طقفأم ءءاطوأ لتع !؟ةهطص

 طمتغ طعأ ءءلمعسم 1اددصعس ته ةءطتةدعس.” اذع طعومتغ ذص 115. 0. 8304-1. 1 3.ر 21016 6

 اولوقو مكسوتل أودّبع لب ذو معطتع كوم طعطوةتدءطعمب ةرسعط -رجيبك -رذ دبمذط

 (8دعطمأط 46) ةمععودمد؛ همم 032266 610556 ةعتم. 8وقك همدعنع 5(ءا1غ ةسغ لمم 8[1همععا أ دس
 عمساتعا ع عطب 136 طفمءلأذ مهر طظسفمسسعا ظدسسعمانعم 1م ةءاسعتن ظام] ءأطسع عمد '1ةططمصعءطعم

 [لءطويمدءاجممع عل. 5. ©. ةنوصر ا؟؟ذءم 1554, طعنات 6

 1) مزمدع اعطخو مزعل مغ مهد ةهالوم ؟متطعمعم ههه ةمةكععم ةهسأمكاقكعس 06د 1ك]آمسسم ص
 طوومدل عمو ةملصمعا: طعم ؟!؟ءتقع ةماعتاأ, عععمهلع أل عدس ممطقستمع0همتنءطعم 1 ءزقعم دصتغ
 لعرم ةءطحسةءععم طعأذ 6566 هللعم 8عتلاتععم همه عت! عاقسءعد هس متعطغ جملعأت# ىطعأ لع
 ةعطعزلسسع لع» ظوم”” متعطغ 5و ةعطع ععمجم ععممسسعا 110. 5ةذع تنل ةمعط ذد 1هعص
 معد 58201غ مهد ةلمطقعسسعل, دم ةطسلتعطع» هدم هسعط هد ”0سمدت 1. (؟عا. 115. 2ءغ. 11

 99 01. 403, 5) هصل مهد لعص 8ءوعضتسلع» لع 5ءطقق 5 ةىءطعس ةءعطساع ةلدطحسسع0 21-5585
 كلطزو 1, 18, 84 ةطعرأ1ا عع
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 عم نط د"ءطعولستس عمتر 0888 ططهت طلغعطت ططعطتع عت 0612 126116681:8-

 محمد11 ةءطم» انةمتنت ع عملهعطق طقار د00 ةءطمط» ةط جاةصالتعط ةماتطقتل

 7هز6 من106 ه1 دع 1"هرنعد هذنه5 1120716 918 ى4نقفم»انعلط 8

: 101111 

 قوز 1ةهطصضوتقطب 2عا1هزءط هتتعاط طةدواعطصع70 21 016 ةعار 516 21118131-

 ممملوهص1ةءاططو طعوو617ج 15ه ةعمصح0م 11ةرصوطأ6ه 12 هد 1ةاوصح هنت عولاتطاا

 طفطوب تتح0 عوصم هممعط 11111 7910 016قه, 5210 لزودع» "ها1 عتقذوان تتح

 ؟ةهدتتتقف ةمفعءطتس هطعطر 155 016 هرج 2وعط]و م. !ءر 111. (]. 302, 5. 8. 304, 1)

 هموؤطاغمر ةاتعط 12 016 هطود01820186عطه آط1هةهكاتا“ عواقت عنو +06 :

 رو عزسع هزمما“ 06 1"عهدرصتصق2 3115 8612612 116عم جرح ةءةدص 156116-

 ءطفضلمد» 1520396 ةهذطوو 1832068 702561. 109 ةوعذع2 86126 0461:

 رر0طر 516 طه1 مكمءطق 0هءاط 0168365 ةقهدا'* 18261 1"صوطصتت6 261 21315901-

 +هذ6: رر8ةهطقأت 0هءطر 516 عاقطصقوط0 596185 ةز20 ةءزط6 2قطصو.”'

 1زومو6م اطهعوت06 10 طهذ هد 11 نطقت 726092615 7012 ل 68118 هتققاطأأ

 آن 0هءط طقط 0615 ه8 ةزعاط طقوات 1111“ 1112 61261 1227962, 89115 0613 64

 ةاتف 1طقع» هممت عاتفاطمد طمزسوأ ذط 016 1ة1ةردتفءطم آةل116786111 11120 20

 090 21 8ة0ط]و عماوط جاو. 816 ةاوطتتتلأا 3115 17110161: 110 18388 ةعاطر 6

 رقرسصمأ لمد ماتا 12 ررآ016 6 هوعطتعاا6 ة]طمان ل وقاتق-آطبهعم206:* ع6مدعأ عت 28و

 جممنمأ حط 6. لوطعطتتت ه6 2. (نطض. 12 06 5200ط1851ةةطعات 15613133

 موعطخع عزمه. 816 21266 ؟هط] هتتأ ة1غءءر طماتص 01166 176567116101" 8

 عمرءاطستف ]1 ءطق» عزت جتعاتعاععوطمطر 521 هه, 716 ةبماتتقتة1712 1111

 هرماعودتأ طقأر هاقم20918 هزه هططاقأ]1 طم آ6هع6206, 8020675 186 8138 067

 1001ةءطماط ]ط1161"ةااج1 12 016 طمات] ق1 03608218616 11161862812861, 770 لة ةان8

 هت 016 816116 068ه آم01ةءطعب 11! هزقوات عممومأتأ 7006, 16د تعز عا 6

 1101119115 01656 طهعع706 185 طقعط 1611281218 60618615111384]1 3118 6

 قوما (ةخطط هط 01جد عمم نع ل16 آك1206 068 110 عوطا] هنت 065 82و20 كب لآ. 2:

 ' رر ه51/0620 طة هتك 06 8اةققع 0عهط 11320997 هلتتق8 861537261

 ك0 06و. ا ةطتق»0 05 068 17 هنزو معانات عقعمان10168 0116 2206عوزات 73

 7011 1ظطقةةوذمه> 08902611هطر 1156 ها 2128681 نطقو5 06ه تقطصتع 068 8

 918: ىر آل هلاعاط عا1قطت 562065 6 هط1ق8 طقأذ 01ةووز ةءطط وتنمو 1!8320'* 80 ةعءات

 261816 1280106975 0ةحاتر 1661811 028 156 دان صةةعطغة2.*

 1آ)1هن56 اطمعم206 اعءورصتصت طقا68 12 06 405- ان 114678

 مد. 126 ة15همه56 8616م ةص0ه5 ةذعاط 10 151151 1289738-21 0-01 ةلطجنم

 (عمهأ. 255 - 869) 08. كدتمو 11, م. 60, 48 عم ميرم نب جسما ومو اولاق

 هنانسأ ضايب كشأ امز م16 اءوصتص# ةهتوط ذط (ةددط ص726 21-:ةهدتطأبتا 08
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 قطت-15:151 ه1 ةفامتت (عمدذ. 395 ع 1005) ه0. ظوصطةه7 م. 204, هض0 ده
 وملعب ةءاسس قعود ةفاوغةمءطعم 8اتعطعمم 70. اه16 هعدم اتسع ءطع 6
 3م زو0معءط ص هنصع ةلغومو تءزغ طتممسءاعطعس, 0ه الكعلتلع .١ 8السق#
 (131 - 9-1748 عا. 8دعوست 1, م. 30, 15) ة]15 66 ةطققاطتة212 562321

 ونعمل, 1طزو 111, 100, 92. 82ةسدمفعال طهغ 016 طععفت0م 5662615 2
 111666 عد جدعطغعم لوطعطسس 0نغ5 ذص لتع زعامست اس ءطع طا هنود م
 ععقصلعم هس4 15 طقءطقوطعس ءطعتسا1 ءاط لمععاط طكهلتتع ةع1طوؤ وس ةسقتح

 ععاطعم» 19 ةتقعد ةهتع لوودف 362 هعومد 700عس. ال ةمعلطسقع]غ 185 0165

 1كدل1 متعطغر ه5 عتط+ هممعط ةسلعمو قسعفمتعطع, طععمجلعت ه0 2ةعق-

 طعاس هسق 1ه0لتعمر, لع ص 06» مهطقستست ءلقصستقعءطعال ]ل1291 ل ءقاتق تانح

 عموعط م: ءطود مءملعص. 8زع هتص0ل لسععط ةسلتفءعطع نصل معموتفعطع (00877-

 قةغوص ةءطمص ةعطع 6تط هدف لعدد 8500طتقغقءطعس» طعم. 2ءةطلعر]ا 12 2

 ماوس هةتسوعمقتطعغ مومهلعم, هس هع 02 02 ةهمق طقطع» 516 عد 7ع

 دس ل36 ءطعقمأات ءهطع طرا عموؤم» ععسقفعاطغ 2. لم0عمققلاو هع 01636 ل46

 ةءطمص 71616 لوطعطسس0عمغو ةدح لعلاوس ؟ةمطعع11 مغر طعوممع هلع 06 ءطعفأ

 رتعطعم 1١غ طءاكعسسغ عموملعم ةعؤ. 816غ ممعلع لمسس ذضن 12. لوط

 طمسلمعغ مود مممستعءطعس 11عطغم»» الازهدهست دس ممعؤاقعطع 1"هددح عمال 6106غ

 مس هموؤ قمسقسع 065 19. لوطعطسس0عمغ لمععط 016 [0656ممءامدسع ل085

 انك [كمسس هن هع عمل 1م رير6 دعطتعاطغو 06م ةءطقسعم 18:60عاعاتسمؤو 2 ءط-

 عزودم”, الذ عد 1818, م. 108 ةسعط ص 016 26عم0135018ءطم ط1 هد“ ءلط عمم

 1نتطعغب ةسك (عدص0ل 01عمورم [0656مواجمم ع 1قأ 516 5052 606/16 112

 17 ءوؤةوغلتعطعمد طتسوسر هةمقغع» ةهسعاط مهد (ن0هدمه0 1"ءعملتسمسم 114جم اص

 1) [لوطوع 3عم 5دمعحسسعمطقمع 6ع طس0لطتوأاتعءطعم هسا مهسطقستسعلةستوءطعم طاغععدأدت
 طقس2لماغ 6ه1ةعتطعع» ص ؟هء1ءودعئعم ةطعع لعدم ةكامس م. 164 8: هسا 194. 18م ظعسأعر لع
 طتوعدمستع طتموووعتعمعم طق مدع مهطل قه. ؟. ظكععسعم, 001م ععمءعطتعط ان ءعطع 5عاقمتمع م.
 5012 135 ذكغ ةءطغ مهطعسعطعتس]ت ءطر لققد مدقسعطع (طصتمأمما ءوععملعم هصف قعفكم»ةعطع ةصقت-
 ةعطعم [نركمعسمعو سؤ همك عع ممطقسسعاممتععطعم طا ءمغمع مهد لعص (نطعتقأعم 86ئ-
 ممصسعس ؟همعلعم هس. تع ظرالقسمع 0هقتع, لممد 036 ةلسمطقستسعلمسعم ة1هلتععطع 5م عطر
 طوروطعام ه. 06ء2ئ]. ععجملع 3ععدقر كوطقمسعم هسا تةعطقمصقم, هتعطغ ةطعع 222غ الآ هطمعسسعل
 طور. دعتسعم 6هممدقعس ذص عم الئامسل 1ءيذعد, 43:06 1211 ءةعطغ لهعم !ةعععمر لقممك سمقس
 ال هغع مظءندةعءنع» ١١ معجم متعطغ ععمع لعسص 2ءومطعذعم هس ةعتسعم 6ءامنعدعم جممعطعءاطعم
 ىمالكع. ا؟[عمس مدص ةعدمسمءط طسم0مقطتمغمءطع ظاهومعمذع ص لعد 12عهلم1 مدعم ال[ سطعسسعلس
 دسك لعم قسفدمءعاتعطعس ةوزسع» © ءممدععم 7هعطوسصسعاب 50 0226ه 51غ ه2قغ 70ه ه4
 ؟رمكعووعمغعم طععةطععم, لتع لعم ظعتلستمعطعم [لئدممدسع متعطغ دسصعطع ععاطمسمغ طعطعم هسا هز
 سقعط ة11عوصعتسو# طعومتد هرسغ موس كعومم طعج. ءطعتمءات طعم 8ءتلتوعم ةسغ ال[مطقسسعل هس
 هعلمم 6ءدمددعم ةطععطةععج طقطوم. ةقسقععد مطتعاغ سمس هنعط ةطعع طع ظمأ ءطسممسوعم هد
 عتمعطتوءطعم 1؟ةعطعت هدم ةءطعمر, ل1 معو ءتاه عممعطتعءعطع طعطععم ةءطمص اقموكأ ةع لتع
 رمد لعد 11ةطفسس ءلومعم طعدمأعأع كطعتمأل ءطع طاهاععوطع ظتسودسع ععطقسفعم طقفأعم هن
 ةم0ممعدعتاأم ةتع ”1"عدقعع طءداهمل, عم عتععطتمءطعس» 2طتلموهمطعس مع مم04/:ءائئةم عالم 6 ءلهسلعص
 هس مدمءطعت عطعمر, هس دتعط ةطععع مطتامدوودطتعءعطعم 6 تسلعقأتع طغت لعع 8عمءلمككطعسو تع

 لتع ظتمطعتؤ ©ه865 طءلتعمعم عم طةدصعس, هطصسع ؟ءياطعأم عا 26 796506



52 

 هماسم» 6 ةمدعوإاو ظودععتو 01ءطغة1ةءاط همها هأ 70062. ةكحك

 016هو6 ؟؟هزوو طقذ ةتعط ةذص ]هاه 2615 016 زن1عع ةطصفتعطت ععط3106أنر 8

 آبهعو206 561 ةهأ26 17" ثت119110"7] 011115111016 عمكل عة 1.

 17ه 11 تطقستظ6ه0 5201656 كس قق مان ءطع (1820711) 2.

 اكس 1 76و نط1 ه0 هدهد 1 هاه هدحفات ماتت 1111011111160 2118 681211616161

 4ممقماطتعط 156 06 ؟ه2د ظوعط]و )أر 2 (ل. 308, 9. 8. 310, 20) 328ع6-

 1نطعام: 116 0 2ةوو6ه 156 088 6 هوم 0 6 01[عقر 6 ةطقت 016868 4

 همممهزةدوم 111, 10 12 098 ا ه»0ةهطوط عمقطاتتتأ 3) (؟عا. جان لء308ر 10).

 1) طزعوعاطو آطعععدلم م10 ذد 5ءطق' هدف ةءووطقط3 06و ه1هططت لمده ؟ 217 زد ءاطعتا”ة' 3
 ةطعنءطعملعص 1"ةقدسصع ةهنيةطلا, ععطغ ةطعد» طتعتب عمرلوو هس ظوعطتو هددناتعاك. ا! عام لوعما

 8ظماطسمسم ذم 023 طققؤت اتثط 11 هم 1. 6:ةطعاخ م. 70,8 هص0ل 72, ة. 5

 2) 5م6218ةءا» (00"هينندع]ع ىةتق0د ان ةلععر 625. 1606 ءص ل مه عمد 301016 هنعطتخ 0061 71؟ةدتتععتل
 طماعدسمأم ةقامو, 016 ذه وم مندقعتساءالدتنةدع]عا 1/201هو16 ععاقمتع ةذص0 تح4 ةعاطل' طقاتأتعب

 زم ه5]8108-1 ؟هدناعمرمس نر 1؟610عص 24227“ دتعطا ةنقدتامتا. ةعطع فدع 01:01ع 15غ 016 كنك طنا

 ممص طمك. 19,17 (م ا”. 18 ع 1. 870,16. 5. 817,17) هله 8ءاهو رتل" كمن تول

 لكمة ]11 عرو كهاع (5دت' 8,100, 106 ان. هءطط) ركنما نع ئهنلاو فورعم اب رمالا

 0 نأم+ نم 1ظمءطغوو جا طولوط]لنمر !0همةهغمو تجد ؟ةدطا مزود”. 8وعطت و 7؟1606طم]6 65 هآك
 نسل ةؤطئغ26 هو ةهنعط 0نعط ةهم0هدنقه ظلطقا- تنصل 1ةاسن0ف1 ]1 ءمر ذه لهدعس ؟ئةزاتعط علقت

 ةققدعاطو عمئم»لممن عتعق. 77م1. هل110هزه م. )امر 20 0. 977, 5. 8. 2916, 11, )1

 14 (0. 278, 85. 8. 899, 8), )أ, 8 (0: 304,5. 5. 806)

 8) ةاهمط 0. اهسنم؛ ةمه نم ذه ه1811-1هز» هللا عزان ىنمف هللا ءادر ءايربكلا

 همرصق هعأدر ةعطصتتعط ةحعط ذم 8. ده 1". (م. )٠ك 2[. 2-2). 2ع ةنمووزا 0. هنزل

 ةزءط ممم عموم» ىه.. نم4ل 1. هلق لذو ةطغعمر طع هع هقعطقأوم ةؤءطغ 016 ؟ةدننتوص 3

 111, 284,18 هس1 241,6 نمف ىرازا ةمظعلاو ىثادر ءابربكلا هللا لاق معلص لق 5 5 6 ا

 منيدعق امهبف ىنعزان )2. 258, 7.11. 0هز1556 هو تمصق ءايربكلا ءادر ف هللا عزان نم

 ع ان 3 25د

 هأككوف 2206175 م. 285, ىلابأ الو ميج 3 هةيقلا امهنم ادحاو ىنعزا نمف.

 215. ةطاسدمل 8966 151. 513 8. رانلا ىف هبك كلذ نم اًثيش هللا ع زان نيف.

 17عل. ةهسعط !طالبقأك [111, 381, 388. 1زسقم آ, 2, م. 78, قر 0 هدب ]801ةءطع اندةمدنمصس#عب سمعا

 همفلنعاعل نط هناك ةطضغأ 4 كهناكبس هللا: لاق ليتارسأ ىنب بنتك ضعب قي ليقو

 منهج ران 3 دقيت امهيف ىنعزان نمف ىرازأ خئمظعلاو ىشادر ءابربكلا

 هيرخانم ىلع 41و 1هلعمسن نع لتودوو 115036 5150 255 11:1, عمدقطاتا, انهن 25هن'

 نطورءمزموأتسصتصسعمل ؟هد ةططنسحل ط. 1[[حمطقار ؟هد هطت 1580 ذم ق8:تنم (هدض 1ئ5206 9
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 - ةكنأ 01 مووسد 106 مععلمي هعطقع»ع ةقسففم"ةعادع 8 سمطقسست هلق ةص ال ةمطتسل

 ليسوع عمطءعوعطغب 3ع مم 06 6 2ةدو6ه هصل ظعطقطءمطعتك 6066و طقطشم

 مام. ؟؟ةطغعفعط مزسلتءاطط طقهطوم هع هلله ةطعقس ال مممتسع 12 068223 6

 رىرلتع 1ءطقطومطعتغ زهغ سعتص 11610, 036 قدوم معاص هس”, ع
 عم ةتو 8زطوا هدماتءاعوطغ 1), 15 ةعقلو ةنطععومسم طممس 2هنكاطمكا
 وعزم, وهذ 06ه ؟عوعاتعطمو 22018 دمدذم»دعط كييف 11 061 21224" [ءنار ؟ 00

 8ظوعاطتو ةسعمقفةطعغود 1هعسد ةتسع» 3016 قد هماسصمسسسعل» 186 2.

 هةر لهم فةسقفمءاعطعس, 014 مهد ططمطمعسست ع0 22016 ؟60عدر ععطق#غ

 ةسعط ه5 201ععملم مهد ظدعطتو م. )55, 5. (ل. 328, 19. 85 332, 22.)

 ج16 6مم 110غ: رع كتطغ طعتسم ةةصلعر 016 561 22026ع206» 11106-

 222 همودد 8 وعاععتغ عوووم 606غ عومتسو مقةععر م0ءاط صم 8اته06, 038 25 8

 222 مقعو طوزس اكاوءعطغقمعطعم» عقئئا1ت ءطع» 1" ةهعوفطسسع* 3).

 22020222 8ملكم )د1, 8. (0. 331, 4. 8. 335, 17) هئانومؤ 8هعطزو أسعد 8ةغر
 ىموسقعال همز ءدتععر 06 مص ةءاصفم 8انس0عم» ة2ط1ةعذأؤ لعدص عاعتعط ةعلر

 دماج هل 2دوقمت هم هلل هسدغأما هه. ا؟دنعم 1310, م. 5. 884. 11, م. 50 ههقعم), مهمه 3138-
 انس دع 2م8:8 (60. اكمتعم 13217 هن. 8 11, م. 400) هسه 15د للقيم اس قاععتع (ءل. 1ءاطظ
 ١ ه. ه), ممم 08م5 ة[1معلتس ةمعط عم ©ءممددعم 252 5350 هل ه0: هس دنع ةَلقَّعَع لعم هن
 علة ططقن معطوو عاطل سمعتم هلق 6عوةطعسسقمد ع ةتوعط عه. هل[ طع ةمت ةتطعغ ه5 هل5 ءاص

 115016 لعد "41: هما ؟عا. اكمعسع 11 م. 101 دمها 109.

 0 0013) طه هل فضماو, هللا طقزو ةدط ؟- رزأ طعتومأ قد ءايربكلاو ىرازأ ةحمظعلا هللا لق

 3 ىقادر ةثصم ةمقععم ؟ةجمتمد وعلاب لبرستو ءايربكلاب ىنوتو ةخيظعلاب اراك 1ع

 . طهنطاتععطم انمعدجعممو و. 92,1 ةريعضحك 7١ 5 جدخ معدذ حيبن د < م زوغ هسو ءرطظ عسسل

 53-5 ةعطمو ؟ءوور 065 521026 عرج اس ذة 2 دزأ - "محك, مهطوأ ممعأت ج5 61

 آقكؤ لهع5د ك)رج طتعم متعطغ ةص دءعاسعت 865: 2مءانعم 8ءلعدغمسع ى6 هت, ةمهل عجم آس عج هه عأن ا

 8ءلعمغمسع 16ووو 7؟همؤءع ىلكل متل“ ةسومكومدأ اهأ. ظتعطأتع "ةعو 3 أ 5 0 1ك. ةسعط

 000 2 11, قر "0 هد ةطصاتماط ؟ءمدح سعدذزةمتعءطعم 1ةدنع طعتفتأ

 2) ج1. 8110مععط قهططق دو 6ءد. 48: "ع ذه ةؤماععم» 8ملغممسع ةدعط منع متعع ظالعد
 طمعطستغتو هةمطعسءطععتأ عار آهغ عامتعطعدسر 415 ةهعما]اع ء» © ه4 هلع ةموعم, !ىسع» 5وأه 56:
 ءهد زءلعسم 8هءطساتغلومد ةديغ عم ظوتوع: 1ءط هسا ع طقةدمصعم هعسقعاتنعط ذه هنهم» 7؟ءاغ

 عجمموسسعم ؟هطسعس.

 8) طورص 7؟هرغادسغ ع5 8دعطزو هس 2اةعطقغعود ةغوطغ نع ؟هعددموع ذص 815. 7؟ءاععاعتم 11

 25 1561 601. 398 هموم عم ةريبك الو رارصالا عم ةةيغص ال ىبنلا نعو

 رافغتسالا. 1ه ه81-1ملمدم قعد هل-8هللوست طعادمع هد 3 رافغتسالا عم ةريبك ال

 راوصالا عم ةريغص علك ءولعسأا 15غ ةطد "قططقع ةموءعوعطءم.  ةعطعلتعاط 1عسنمغ ءودس

 222 ةطم "فعدطتعم 6 هءعءطتعطغو مسمع ملع4 هه 40غ دس ه4 ةقمنو ةادسعم ةهنععغ 7 عا. اممم 11

 01. 9888 هسا 0.
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 قم» زعمزسم ةنس0قعم طقطو. زوو منعم هدوصكوا]او ذص 18"هدعصص ةهتصوق 150[:

 نط وما: هوانا 1.
 اه 113 طفسمصت م0 مز0 2هجدق» هاتعاط 088 110115 611168 110121261 12
 ةمزمم 8ةوطقلم» 5"ههنععأ, 5)1105-21 م. ,١11 22 (0]. 331, ممطم 8. 386, 11):
 ىىنسلمف 1طمع ]طعمزصم 8نصل6هم طقطودر هم م06 زءط نع 1211658
 طوفقتمءطغودي مق مموط ةءطاتسسم» مةور هله 016 ةانسلعم, همقساتعط 8

 ةممطق دم عمزول1هص دم ة1168 سص ررخات 8ءهطقتت تان 159862' (7178) 2١

 1) ةطزد 19, م. 984,16, م«. ه. هللا بحا !ذأ لق هنأ ىبنلا نع سنا فور

 2 هند 3 نمك بنذلا نم بئكانلاو بنذ كريضيب مل |أدبع. 0 نهعوترت 59,18

 رتل هذ ةدعط نمد ”قصهف ط. 111115 20161, هممت عقطق 0015 ملا بكانناو لمد ؟!؟هدتاعص

 يلا بحأ !ذأ موروم. 7ع1. ةسعط 005. 1 م. 119. ]ذه 2155و له 5همهس 7. 828 0866الو

 ممدمت ؟ةطقمللقط ط. ةامم8 هلق 6ووقطعسسممم, 0معوعوم طوموزءطمعم ها: 8ةئطموت ذه ةدكط
 دا-”سقم ممل طم ؟قةمواعتم ذم ةوزسمت 6ةدعطتعطغو لمص طم تفططقد هلق 'ملعداعم. ؟ع]. قست
 11 م. 289 نس4ك م. 248. ة4عطم]تءط طملفوك هه لوصف 807 (ةسعاط 8685): عائ0وو 186 016 ظانققر
 قممس ةماطوأ 016 111ةدهؤهتعم مءدئلمد ج15 نسطورو هقذأف ؟ءنوفطقم طم ععممسمهتعم طظقهططأ الآءأت
 (ط10) ةؤه]]غ6 4مم 59؟هرتغ لمع ظسففم همءط طقطم»: عيموو 156 016 8سفدعي عدهم ؟؟ةدط 1161

 ظوففو هني هم موعلفم طع نسل ةالوم ةقسلمننوم 016 3ةنم0هم ؟هنئوطوم. اوعط 8ءرئقءطقاط
 847 (ةسعط 13110ةفعط دممططو هد 6م. 84) ]عقةمصم» ه3 ةو]1اطو6 016 ©6هينمءطغءةأذةط متن لقت

 8ممور مرت عمد متعطغ هسمعطسعمر ةفصص 0:1, >0 016 8هقق؟ و( ىوص ةغوطعم اعةمصففم ع1

 تو 70ه11!ءمصسصمم ©هموءطغوم هتعطغ ةؤمطعم (هل-11105ز5 )ا, 8. 1. 882,2. 8. 8386, 15). "ع

 ادلع. 15, 7: عمقودو» 156 016 1*عمم06 ذصع 1لستسم] انطون" تسود 5ةه06, 061 7012 56عام

 مانملع عطاققوأر :ه15 انطوان معدصاتملهءان2218 6 ةدعءطغمر 016 هتعطتق تا طاتققوان طاخقاتعأت ل

 2) اكومم 11 م. 104, 2540 همهعط 8-21ءزطهوت ذه كآدوسعسم مهم اقسقق ط. 113111 2158 2

 بْجحُعلا كلذ نم ربكا مكيلع ُتْقَ نوبنخت اونوكت مل ول معلص لذو
 حاعلا 110. م. 105, 2545 دصتغ له ؟ةيتوسأو ربك أوه ايم مكيلع 207

 مز4. م. 99, 2407 ةيفخل ةوهشلاو ءايرلا مكيلع فاخا ام فوخا نأ. اه 8ظهطزد
 2اانن6 0 بحعلا ند ءإب لأ دوق طقئقمم 77ه زودعم عاف ةدتته28عمق1611غ. 1016 4قه561:6-

 0مؤمد مورنمم ةطفت» 2"عالتوط هتعطت ,ىىكءعطتتاو* (طوأ 8[ هطفسسم0 136 ؟هدد ,ى5ءطتا ورخام” 8

 لتعم 1606), ةمهلعتتج ةولطق ى6ةههممةذهم” طومزل. للتو ةقرعدطون ذه قلل عوسصفامعم انئ0 2981: أ

 0م ءاطق هلا م1151 ةءطفم, عمركةطصاتعط 01ةزنضه] 1160هرتطو][ةر 421606 ابن أ اباعن اب (607

 1طعغ ىروطع, 016 ذطعغ لعد 1600 ءوراءتسلعأر 00هن: ذطنر لكعممص 0ع: 100 ؟ةهدتاعاتس0لفأ

 ةم11!) 1014. م. 168, 3009. خسأ 5هزأام 171, 837835 مزعل ةعطسا1 ءطق5ذ ةسفط ؟هدح 1211 [ةه

 ؟0سمت' ], ةطمرنا 1 هةر. ظدعطت د ككل منغ 0عمدع]طعط ق4سفدمتن تعط ةانعات 1 92012010

 5.152, 253). 1216 6 ءايبكلا ةءاطعأدأ 0ع00ءط ةانق ءايرلا ؟ةرتوعطت] ءطوا> 2 ةعاطرب 8

 68 ]8 1“ 11, 29 دمه د قود ةهمععان طعوس 1180166 طقاقؤأ (طءوعطغو ذه ل. 155,16 016 هد:

 م 17002114 1. 8 ءايولا نطور مأغ26). 115. 1". طهغ ةنعط م. 11 2 ءايربكلا 0165 15

 ةطقع ةتعطم» همعط م. 111, 9, سو ةدعط 1. ءابربكلا ذم ةمامعت“ ؟ه:12عم عمطقطغ طقطوت 110

1 
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 4م هموم هسلععم 84ةهآ116 م. !ةحر 15 (0. 155, 18. 8. 151, 23) ههع+
 8وعطزور 016 ظظقاتلاسسع 06 ©ةطوؤو هس 065 عقؤءاتعطعط طمطسعو 5111

 تسل تت ©1511 عاب“ 01531110: 17ءاغ طماط هعمل ةسصعاع ةجستتصع

 عع 1س عمفءطعب جا ةمآاوسععمر 915 75' ؟همرعضلنعط ةعاب نصل لع

 ررطعتسل ا ءطعد» ولج طعتهسسدم“ (ه1-ة" هل-72/77) عاعتعطلعم مسعر مءتل م

 صتعطغ 606غ هللعت» عماذور ةمصلعمط عم 2م ءعاع طقطور ةءلصف عمونفس فصل

 1سسومفم ررجدع ةءطقس جم 22عمصد”. 1216 1ةتعطقغءا]صصع 065 رة ءطقان

 ةموهجعمق” دتغ لعفعص ,طعتسات ءطو» 201جغطعتمسسم هساعمععطغ لع»ع قمع

 ١ ةةهموسمعب 036 طصتغ طووومدل هموت 1[ععطقعدعاع ذسصص 1علوس 7 همن مؤقت ةقغ نه

 ةمطع طقسقع ذص هدد ؟هذ 12015 امم م10 2.

 111غ ءاسمعس ةم0لهمس 1201 طقسوأ لوم تاغهغ 9)1303-21 م. ا. 8

 (ل. 340, 2. 8. 345, 2) جممدسسوعسم 2) : 6016 طقطو لعد 11عمقءطفم»

 1 اللوعط 8ةطونتمت طقغ و لعد 1؟ه»[ةدغ كرش ءايولاو ةييغشل ةةوهشلا آ؟ةمق 1آ, م. 97,

 28355. [دعط ةليسدل ط. 1[همطدا, عدد 2[هكزس ذه هل-11:1ز5 همه 8ءاطموت ذه وكم هل سقم
 رسجلعم 0ع 2ومطعغ عماقووأر هط ةءعلصع 6ءسعتسمع مهعاط ةءامعسس قطاعطود ةذص 2017 (ط عاق هق
 ؟هءاوللعم .متملع. لوومطل, ءىوز0ععأع هعب مسع م1204 مدقس 7ع0ع» 0ع ةهمصسع 20عط ع

 ةلمصسلم, "ءلع» 5[ءزمعم ممعط © ةأؤئعم 01 عمعم, ةوهلعرام 68163 انصر ن2 ع3 2ع 22 367424

 : ةهموع, ةطخل. م. 91, 2314, ؟عا. ةسعط م. 98, 82 مكيلع قاحلب اه فوحا نأ

 ءايولا وهو رغصالا كرشلا 1ذزو 111 م. 216,8 , طمندم: هه ىبنلأ نع ناعم ىورو

 كرش ءايرلا قيدأ لق منأ :طز3. ههنوم ببسب ليعلا كرت [ضايع نبا ليضصغلا لاق

 كرش قلذل لجال دلعفو ءاير فقلذل ةرمع» م. 21ةر4ذ 4. كرش ءايرلا قدأ معلسص هلوق.

 الرع 8ءاووع طتعرقتع طةدصغعم ممعط طعاتعطتوع ؟همسعطعاغ معملعم_ ظوعطتو ةمعتعطغ ةقامع ؟هد

 كره هسه قع مهعط ؟ةيدءطتعلعمعم 8نعطغمومم طم هسه هثئءللغ م. )5 ء, 6 5. (0. 956,

 معمم. 85. 255, 265 ) لعد 5همتعءطق نا ةجعض 062 (320:2) همومهم ه0ءط ه1علجصتعم» هلك ءامعم

 6ةؤئعملتعمو». ةمتخم )هءر 8 5 0. 978 هلك 8. 9218, 2) طعامغ هب قف ةاجعوطوم هقعاط عدم

 قنمغعم سمع هسص 063 طمطسع5د مئالعمر ةعأ ةمعط 0ءعطقاط علق ى,طعتسا] ءطوع 2هل2(ط عافت اق”
 ةمعسفءطعمر, 5211 صمم طقععطءوأ دمع 0مفز هدتوم ص قكمعع طقطور مده ©ءدمقد ؟ءمعطق#م هعمل
 ركدسسع# هس 5ه2عع ةممطقلاو. قمع 031عوع 7!؟ءتذع رمهعطع مهن ةعاسع» ءاوعمعس انا عه

 ممطعم 601غ جمرص 6ءوععمدأوسل 06 قعطعأغددع كسفنت كدوبعم تلعج . هوو ق1: ؟هد

 ةرماع متعل هسغ ةدعو 45,22 جممتعءاطععقتطمأاب 30 ى طعتدوأ : مه 0ةماغ لنعط هد ل عدت ةظ0 610,

 لع ةعتمعم طسمغطتعط حمص ©هغغ مهعطغ2 (ةسعط 25, 45). "عا. ةللمعمس 59, ةر 62, ة ع 126

 65ر5 هسا 68,15 (ةنءزعطع ذيب يذيب ؟ءنوعطب عاود هاف ىبطبب ريك, ةهنمعم ممل عمت ةءطعم
 615956 ةزمعق طعدوورو). طوععماطو طغصو متعل ةطءةوعمم ذم رصعطعءعععم ةفظعأعءعطمم 8ةعطعمم
 طعطقسملعءع]غ, ةعسعط ذص كطحوم 1]1, 341, 70 عي طغتدكأ# "هج ظةمعجا1 ءطعم 6ءداتقععو ةطشخر

 136 عاءاءطعدسر, هلع ل3ت6م[16 هم كممسس 6ةغؤئءم. ةعطعلتعاط طعتعقغ هع ذم 1وطامأ 5015 5<

 مدر مدردزر حارب طيجح مرد مامر زد يدان مدرج طد. 1مل. همعط ةدططعأط, 1053 جه
 زردرج دريح مز ذصررع درك مدرب ذا مارد تتار دز ذيج. آم مع هملعم ةعطوأغأ "معمم
 زعط قمم 21دعطوعهنو ىطعتمومم, ةمعد ةهج 0هيهمتععطع كسعوسماع كرش سعاد كارشا (ةءغلنعط:

 ةمعءعدءا] دمو) هذه 8ءقءمتعسمم كأم
 2) زدمع 11, م. 54, 4004 ممعط ذ©طع ءفعقطنم ذص 2ادضعم مهد 44ر١. منع هبكك !نأ

 ني مارت ني اما بيشو

 نك وسو تل يا يي ني ير
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 ع1 6 6اطمأه عممأذو]15, 016 ةطصعاتر هددت 816 702 111261 01186 8618111130

 ىملمسر, ه1ه 1 هنلتمدمذو هج عع ةءطسمأر طتط عم عم 261 215 ةمآلع1نم6

 هزو 762562061, 20 ةمقاأ6 ة0عوتع تاق 4ض]288 ةعءط7 هاء 17 هع[

 عماطم رم 2262 77610613, 7621 816 702 1ططقات 211116186116862 776106 1).

 مى دقو من ءطفع هم هموؤذود 152118ةهط

 كان هد 0 تهآ1هدر, 016 8ةعطقو طوصتأم6 طقار عمطق”ةطر 6 طوع

 ناف هيلا تقبس هللا نم ةمعن اهناف هنيد ىف عت هللا نم ةظعوم هتءاج

 هللا كادزيو امتا اهب دادزيل هيلع هللا" نم ةّكاح تناك الو ركشب اهلبق
 اطخس هيلع مسع ةوزئغم )., 15 0. 267, 9 5 8. 265 هلغ) ةتطعغ 8ةعطزد ذه هذهعس

 ةهملم 5هفدسس سمدطقسع ةزسعد ةطسلت ءطعد ةسففمت" عا ه2. 86106 طقطوم ةهزصق 2ةهئه11616 ده

 لوصف 723, 0 هذ ؟هدص 5(نةئاستط 06» 270ه طمتقوف حيذ حنت حد ِظ مدان كد

 طرد حم رذ ماانزلز مدر دوا. طدوددلما# جاالادا خد ادذ١ حاماداب جاكت بت 5
 مد 5.

 1) طوع مسرع ذص لمن 83. 8. ةماط قل ةدغ 20882 م سكب 2016 2, ةءطولسا 61 0 ةاامع

 ءهطودأود]115 ذم هزممدص 1180151 هد طقطومر 085 ذه ؟ةوءط37ه0هدمم 1 ةهرؤز وصعد ؟ةاعهدصت. اكاةهعط

 جا زصصتلت, تولت ه0. آمل 1292 هج. 11. 20. 11, م. 66, 2 5011 11هطقستا260 865886 186

 ةنجناب هل لفكتا هيلجر نيب امو هييحن نيب ام ىل لفكتي نم. 1١ 1ةلذان#
 الآن هذأؤو (ستأ ه2-1مسوقمت 5 اكمدصس د18 اهتم 1810 ة. 8.) 1820. 11 م. 0 3 لاق

 هيلجر نيب امو هبيحخن نيب ام ةنلل يلو نينثا وش هللا هاتو نم معلص لوسرلا
 لكسد 11 م. 112, 2089 ]دهن عغ ه5 مهعط ةلطسقل ط. 1[ةمطق] نمل كد لع عد ام ظفح نم

 نأكل لخد هيلجرو هيبقف نيب ممل. 1018. 2128 هسه 927165. قام 6ه«ةطسساةسمك#
 ىمرنلمم 214 ةهطل طنتنمزتنقر 6214 اط©طد ؟ةططقق نصل 0214 5هط] ط: 5550 عوددستأت. 5ةتنقتتأ آو

 م. 48, 19 م10 هزه ةطسصاتعطم 4قدقذرندعط ؟هد لطس 3[نطقتنهلع 65 كرابم نبأ ناكو

 8ووعطغةمقو مؤ 155 06 انسفاقسل وقد 01ه صمتفاود 06ه ؟هه 8دعطز» همعملانطتاود هلل
 جا لمد ةءططمعالل طفدود عاوم ىسفورم»انعطفس ا١[طتطقسمت ء08 (ه7-ه متر“ رت ه072) عمط قة

 عم 1611 ممم ذم ةيققم»:!ةممهتذءطعدم ةدسسامس عمم هملول م6 ةزد0. ًاثطور لهم 256 هآح

 03[1ز5 1[, 10, معا. موتام» هماعس م. 96, 5ءططصقو ؟هم 0[1ه66 2. اثطوع ةنمعص 112014 طوذ

 زد ©هطانما ذه 1ة181 هل-ة915و م. 24,5 ؟ع]. 60101طم, مط. ظتطا. لوطنع. 02و 7 145.

 2) 109 اعهرصصصات متعطغ ةدهدك ةهصر 0 016 هد ه2 © 620ةةء ' 81 نطقتست72608 2621. لعد
 هواوي 1ة1ورمتقءطعم 18ةموءطفب انطون: عمامة ىتسفوتناتعطع ةتتكتطعت 15ه 5120, 6562501961218
 .هط 016 ؟هد ةطسعد عءععاطومع طق“ ةلكع1ة11ع ةسعمط طققغهدتةءط جهطنعال عدا 151. ان مق
 معدن ةل1ممعم ةدنعاتح 020 ةزج0 نمعط طقاتأتع زوطع 81 ةسصعا ملا 1معءطت ه0عم' الم ةءاطت 6

 6 هماوافه 06م1 1ةدحست عائعت هس 606ه: عوطعمطعتأ ععطاتعطود. قلق ةماعطعر دتعطت 315 م011-
 ةقءطع ظةطخع» تصل ؟16]616طع ة[ةهءطغطقاطءا" طقأ ه6 8وعط] 8 ةدتق 0ع ةقاك عزل ةءطعت آط6[1ة:8ًمنانل“

 طووسعات عمامتنمت نه0 ةطتو كتقوزتاانعّألو
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 هوت طقس عما حلمي ةتعطت 016 811هب1501ةوعءطعت عجب 1ص 06هدعت 016 ©

 ممدوقم» الطسطخسس علق, طوووج065 016 ةنونود 1اكهاتكعتر 215 ؟همط1106 لفت

 [رسةسدسستعاعمت# هس '”سعوسل طتئسعموؤو]15 06د. ةسع 01هممم 8ءطقتكأومد

 عؤوسسم» مجمطعمنو ة4قسقدممتعطع هصل ةصقا00غةهدر 016 ظوعط]و زن لا

 202 هزصمو ىررظعوستسعم, آلا تهوس” 006 رىر1'ةتممذوص* ةهصقاتطتبأب ؟هد هد آلت
 طقستس أ0ةصعتنط طف 5814 مدع ةةصسفتر 5814 ومطن 22062 112114613 286-

 ةوطصاقطود» "6م

 اطودد ةهموؤود آكهلتكود لق: هلعر* ("ةهعام»اع 702 13-11 حلاتك 632-

 فسع. 634) ععطق»ءم» 201ععس0هر اص ىلا-2)1103 ج1616ه ةتتقذم ان

 ٠١ 8قهزغو عر 1115. (0. 268, 6 ؟. د. 8. 261, 15) ةماتتءطغ 8ة2طقو ؟هط

 0 ممان ع1قدود 281ءطغودب 06ه [تهطدصع هصم»اةفداتعاط هوز ه20 ه2 06 2أ-

 مئات عمد ,كدغطقمأ"” .(815619). 1ن دمعتسأتر طبقت هه1 ان0ط6012عغ 76م1 86أنر

 016 ؟0معووعط تن ءطوصع» © ةطمأغ6م جم ةهلا11هدمر ةطقع ةهمعاط ععطقأ ودرب ةلعط

 ةطمممس ذم هنممس ةطو» لدم 0:عمووءاطت ةادعدع ]81هعق طتصقسم ععطعم لعد انصح

 مسعف تح ملتلصمسم, 120 259 هءط 261111146 1606[1طمااتت ع 06

 انوطسوصعر 006 لم" ءط قص ل ]نم عمار 016 هادف 112161[ 06 6

  لدمهغؤو11 هم (ةدسمقما, طمطع». متمسك و»» 1811001 111853 625. 605'1ة[هأناطر

 رم 15ص 11ططوص انطوءووؤ26 ؟ع]. دا ل. 268, 2 020 443, 8 7. ٠.3

 اللدس طقغ ةزعط مثك 06 7616 ةمروط] طوز ةكسطقسست عل226752 185 ةعط

 طوز لسلعم ةممغ5 06م عمومم ءهز11 عمم ق4قسقتءعطغ عمووو» قدم 1ةأغوط 1

 قةقسفعءاطحم ندع عمط1106ه5, 0هق5ذ 016 ,,كدقطقألو»* لوم 2016118685

 ةوماومر, 50هز1 نع 016 ونس 1ع عمامزمؤوؤود ؟عمصصسعت» 1822013 عمه 8508-

 عمم طماطس دان همم نمد همر 215 تع 016 م016طغسقمو1 ع جم هما هد

 6 طوأو. الد 01656: قطقعط هات111284 91156 86202116566618, 5650246 120811, 8

 طالت ءطق (؟2148) ؟ه» تدنطهأك (ه5519) عوطقر ن2 0985 016 ال هنصهعطأةقوتح

 عمصع 0مم ,,طة1ءطغمد»“” جب تسقأو» 06ه ر,2دقطق عد ةهلطف 8206 56-

 06م6. 8وعطت د ةعطلموو ةزوط 01همهع قنكدمددس ع ه2 120 6ةه162 ةزعط ملأ

 2202-2 ظوحتع هتك 56106 000*”1عمدص عور 2115 ةزسم» 1موصصمتعات, 06 عع5وعأ

 11ه هتعطغ مءلاستلا1 ع هذص عاجنو5 آل هلع ةدقر 06م عملانلاغ هسعاط هذطف ؟0عود

 عءطسءطوصع طقنعطغق متعطغز اعهزط ه3 6عو م1106 256 هذه ؟مه1ئ11]11 عمو عا و

 177 هماع هله ؟همل1مدقغ هم عمومة ءطصمغ ةنلفمر هم 1[جصعع همتعطغ ه5 201ءطق»

 سقمد1 عم هم[ن115 همم ههأ م. 3, 10 (ل. 268,6 7. 3. 8. 26(, 15).

 ط1ةوعع قةسفعمتنتعءاط 10 هدد لقدر رهامز» 2عمذعطخت ةطو2. 86111267

 الكف. طوؤ. 11, 991401. 13ه, 24.1: ىتوي ىتح لا ةلفان لبقي ال هللا نأ

 1) "عا. 1طن 111, 282,482. هس1 288 1., 0 لع ةطعنتعطعمع 860 ةعطأاتتلك 06 لفاون

 طعأ ؟ءهرسمعط]ةعداتعسسو 6 ضئارف ةءطقتل ععاه0 م16 14
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 خضيرف . 116 طاو» ؟هرئاموأذ عنق ةنتقعءاط قاتم قل 1ه]ودت ع0856 17 ه1763-

 ةدصع عملمس له ن20 اعطت د جوط]نمز ءطعو» ةقتتقاانعط62 1661

 ةتام 1 قام دست عا" 516067. 80 هوعاأم 5, 8, ططادعا-ظةهمدنح لأ 801:1 (؟ 81.

 251- 865): 2561 111عوصف نط ق1 162 6211062 0611 01516801612617 0

 1مم, 016 قتماتطاتت ع 702 16151111 عم 6 ءطوذود ه1 1 همته عط]ةققل-

 عدس ع م016طغسقوو1 عما [665016ه]ر 5016 016 ىدقفاتطانس ع 611ع1 686ه 2816طح

 هج ط10وو ةحعوط 016 611606 00و 12ةموننقر هطضم عامزنطغع11عو ةستقتعطس

 61 عاعمزا 06م 116ه2جهدق. 8ةعوطت 1, م. 59, 4 ؟.11.1). 2ةققق]56 510 ةتعط

 مج . لمدد 511 !لطسطقطستت20 ط6. مقط19-1-1 90 (نصح 850 2. (0طتط) 8567-

 11هلمدار 8ددتدس1] 1, م 69, 2 2. ©ةمهات, 1طتق 111, م. 265, 2 عر ةغوه]115 062-

 لوصت عمد, 06 016 م01ءطغطسةموز عو 666016 تطغم1ة8885 ان20 ةاعط 06 قتتق-

 انطسسع 5ةزجن]]: عمم [66هطمأؤه] طئم عتطأر هس هذصم 8دهكم دصتغ لعدد :انططت»

 ةانعطا7 عم 8116ةهد]ءطتخعار لعمصت ه8 دمت ه6 ةتلعدخا 1 ءطع ةدتهدآععطتطتتت ع ه4

 1كطتءد ط هد عام عبط عمات ةتتلاعمدددتات أ, 110 0115 مدت 8 م1نطمتر, 061 221 2

 66106 1[هةءطمع» طقصتق 6و2. 188 ءطسأت ءاعما2> 1,

 اا هان ء مسموم عط 457 8015 116م6 م. اثر 1 (ل. 290, 5. 5

 290, 23) 701: 5 ةدعأم هذص 11 ه1قو1: ررآعط 7؟ا020676 2216, 7716 20و

 0مم ةحمتسم]ل ةهععط هد 0 ذصاقتتك عوودس عود 1م, طمعطستتكع تنحل طمعا

 صقمت ع ةوزس اكوصس 5).* العا. 1طن 111, م. 252,6

 مىلاو متساعسومستع 1128ةهعو] جدتع ؟ةهدناصم1015 عع 702 82062 هقتم ط1

 طوعط]و م. )مكر 181. (ل. 328 هطكقوال 8. 322, 251) 016 12161188811124 2

 1102015 عمد, 016 55ه ه2 ةزوط هئاهتطا ةولوضر )600هلط تا 6126 46

 1نطتضم» اةدصصخقوطر ن2 طماط 2032 80116 هدد 82615م1616 ]626 31

 1) حراوجلاب لو ةضيرف عييضتب ةلفان ءادا هللا نم ٌدبعلا نادعبت نانلصخ

 9 حراوجناب لو ةضيرف عييضتو ةلفانب لاغتشا نيفرح ىف سانلا كاله
 .هيلع بلقلا ةأطاوم الب

 5) 1". طقفأو ةنيسءطعتس4 مدلاو لوبلا 17883 هطعت' متدنعم705 طء16عأ 15. 132536ء156 اعهدتحتتتأت

 هدتعاط ذص 811 طءطقت# طقم مومتستسسي 60. 2طقاتممم؟ةارر ةمصقم» 1551 2. 68 0.

 4) نم جرخ لوقيو انسفنا انيلا رذقيف انبط# ركب وبا ناك سنا لاق

 نيبتوم لوبلا ىو. طوقوع]طو 111, 285, كل. 7. 3. جوخ كقو ربكتي مدآ نبال انبكح

 نيبترم لوبلا ىج نم. 7مل طماط 111,1 مصردط مدامرد مديت ادم
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 ؟م1ععصب, رهن هدمد» ممقت ةهىةطلأور هو طقافأوم 5160218 الآ هعع 068 ا-

 1وتطغود عمرس3 ةءلملفد هاتف 8ظدععطك ةمعاط تانتع 204 61262 الآل هع 068 ال ه00-

 ةهربعم ما عمرهم. لوف 1سوصصصتعا 71737"ع 451 2011“ 1110 5684116 (26-

 10ووعرا. 0 نمعاسا (0, 14 2. 8هدقأغ 10 هه 702 3206ع2 ةلتغ07عالر 5. 8.

 »ود هل-الكدلجسمتا1 ذص 1-21 ةقدلل (83. زص ممزسعام 26وزأم 81. 18 هضكعس) 2)ر

 سسل ؟هن 622311, 1طتو 111, 185, 8, ةءط]وءطغهع دسص الاوطنعل ©1268 ©66-

 ممعقعت اةلمطقسس ءلك ةسععقتطع. لص ها-ظمهسلد ةاحفسآ 02 ه0. 3 ةوقكو

 لءومصمفودل صر م. 15 طقتفدؤ هور 1ةلعاتلع 1طص :ةقصهف طقطو ةهممقطلار 8

 هرم ممعط ءهتس1عوم الاقسصع» عماكومدغ طقاأور 016 ةهددق 18دععطغق 61262 76ا"-

 طمكعدع» ؟176ع جب ععطقمسر 5165234 هم1225046 آ١!ءعم عمت ءلعم طقففوم 3).

 الهدد 2 ءزغود 1ك هلتكعد 001“ 1. 02 5011: ها- 77044765: ع (: عع. 23-13 ح

 ةسع. 107-634. 644. متطعغ 06م مهد 8دهعطقو أذكر 84. (0ل. 311,165
 8. 313 هسغوم) ةهصععقتطتعاو ةمسفدمءمعاط ةهتسعق رطل انمسذهطل* طقم لوضع 1" انعقأر

 ' طقتفوغ هور طقطو 016 6ةهىعوطعطعتغ عمطقطأ, ةءطصم]]او 8ءطعغأو جد هه عءطعل

 سن20 جات 8ة2عممر 085 ةعءاطع © ءطقعص قتطتخفع هدم ءطققأذوب جات 21616 هه

 همالععسمع هسص آلآ هزؤعوؤود ؟هدح طمعءعطستتتم ال عآ1. ©دععتماب م. 90, 16 2

 ؟نرسوم 1. "لعل 15 105114 0ع 8ءوءطق: 0عمطعتذ 0 ععقتطتأ ن0 232262-

 1) عقن نا ةفاخ لالخل نم اباب نيعبس عدن انك فيلصلا ركب وبا لو
 مارد نم باب قء , طوفدعاطع ةسعط 115. 2ءعغ. 11. 215. 99 201. 9 هصخع» .لعص قسقذمتتت ءطعل

 قةطت 8

 9) لالخخل نم اباب نيعبس كرتن انك لق ةباحصلا ضعب نا ىنغلب كقل
 ١ 8 كو ا تن

 .مارخل نم كحاو باب ىف عقن نأ ةفاخم

 0 2 2 3 َ ١
 5) نأ افوخ لالخ نم اياب نيعبس نيك تب !بناك اموق تكردأ كلام لاق

 مايل نم تان 3 زوعقي . >دمط ةلدعكم 42, 5011 11هطمسسع# ةتع ؟؟ةوع قم 6!هدسع

 طعصق هس ةتع 25وط] ى:2)ءنو ؟ءياوعععامغ طهطعم. ان5ءع لتعععع طعمه ةعغ جمد ممصطقسمستع0ف-
 ستفعطعم طعما هعود هسه 5025 عقم 5161 ععفءطعتءطعد ملغم ءطعمقم تعا متع تطعم نع

 ع عسمععم ؟هح 82151 همس ةمهجتن» (قىتاهسطأع طعتتك. ؟ةءطواوهدع مسللسمسععم), 00ع» 2871:

 سس هقول (!تمعع 0عععد 6ءمابدد 6عاقؤءطتق, طعم. هسغععدعأغ اهل, 2هوعم قتع ةع ةقطسلت»
 ءطعس ةنمسع ةمعط هد 8هعطتو قستوع مهل طءطقملعاغ "هءلعم ةذسق.

 وهزلا نم. طوموواطو ذه اكتاقط هلطف هد آند ةطلكدطومدلع ةلق. ةمارتتو, 0هل. 21. 7
 296- 20 80, 501. 626 1. 12016 114 ؟هج كفاغ ظن عنه تطءعنات عاعتأا, هع طقطع طعاسعت عع-

 ةعطعم, 06 ةءطصعا] هرجع ةءطعتغأع مهعطأع هلك 0ع 6ءةةوصلاع قللقطق, هسصق لوهتل ةطس ةطت 8قط1

 © ل ب 3 3

 اساء مر عانعأع للعم مقر هدمه 831, 8 كبشم 3 كصقأو : سقس 50116 ةزعط دس 6ءطعم

 ةءءفاع, مماسلعتس عععدلع لهك 6ءوومتعتل ةقجوس ععصعتسا قام
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 اننط موعمن مولصو» ةهزسقهعطقت ةمطودق عمور وطسطمتن نضل 11110131 عاك هلك

 عمن طسق (لكمست 11, م. 340). 11ةهومد 1ه11 26م طمات16 8ةعاط]8 تعا

 اذحر 191. -(0. 4401. 8. 449 دتصقوم) دقق هد عما مولان" ءاطأ1 عم 11 3116ر

 06 عمصم هل1ةزط ةءطالق#ممس لي ذط ةهزسقا» ؟انقأغه2ص 662620 228661011612 5701:-

 لمجد همز (31285ه1 8085-21 1 م. 08. ؟هد ةمدتق (0طمتاعطمر ه0. 8ءلضاتك).

 م15 هر عمظومت مسلمي هط هد ةزعط متعطق 70ه 8همن161[5:ع 0161166

 طقاو هر عووصت؟ه6ه1غ:. ,,آعط ن6 طاقط 70 ©6015 8ة6هطقا261, 2

 هم 0منص 1 1 ءاطغو» ج18 دطس ه]1هزط.٠* 8ةوءوصست 1, 91و 8 7. 3. ٠

 طئاسمم ةمقاوا» 1 ]114هد عاوز نطقت 11313628 116112156 3]82361 223 02

 8611و دقق ررعاطمطت 1181612. ؟هز> ه2 71ه1ةه2> 176112612 62[:61 103]1]-

 لو06هم, 016 1985 هذ عهطقع8 لوطتعطتت7 0671 12 1)ةد18ة]عاتق عم1618ءاططأن

 طقطقت, 110656 هد ةسوطصتتتع ؟0ه“ 11. 067“ 580111 065 "450111-86

 (ممع. 101-99 (1--20) هزد6 ةتعدسوطسصع. آظيرع هغ920 ةعاطغ طمغاط دلت

 مصفوطعم, موتطة01110ط 561 هدد 8588, 016 طن 7؟هعوت 861267 ©6011-

 همعمطودطمتت د00 © هموءوطغت عاعمز6 18 86ةكد6ه (سلعم) ن0 919 6116161

 (311420010) ه3  ةهموئؤود دحتتطصعسم مت ءلوصتفءطم> لوطعطاتتصت 0655 مولعة

 طقطود,  (؟) ع1, 2سو1هع. 6, ا[. 1 هس 1515 ه1-]ج)5 هصح 83206 068 1طقك

 280. 1, 29). ةدتعاط 0له23 17 روع 01 هموم 1"انسقأ هقورم عوطت ةأط1 86و

 120 هده 1106 ؟0ه2 طعس 12 ةمزسوسم 1"انةذه2ةم16عوأار قل]-11 هاع ت88 151

 2. 48, ه]18 06» ه06ه]1556 نصل عونووطقوننو عم معءطم» طودوزعطسمأ. 12 061

 106ول1 هز ةرختس ع 016868 1"ندةذود عتطع دمه 80 هزار 0888 ططهتت طنط 043

 راق لمد تانعم» 065 6وو1ة21ةءطقد 1كةط] ع5 ةد851956غ656 20 ةوأطو 615

 مهعا هد 1؟70هم6هد ل98]689 11, 6 هطق7>ةلكام1 816:86: 816 861 702 5612617

 6 هرمووط1 عاعمت5 هه 7011 عوومممدر 0هقق 016 ةقستسم» ان20 117116 2160-

 1اذوط ههطوهدعتطه206 6106مغه2. 8وعوطست 1, م. 26, 10 7.10 هابشلا تناكو

 ءلدع نم ءاوس يرن هنامز 2 باكثذلاو.

 15 ا قمسفدمضتعاطع نط قةضع]ع00662 702 1123 ال»

 عقطاغقر 18 0هصع72> هذ هاه 1هتعطغو 2065 8هزدمأول 0ه» 8ةهععطع:0ةهمطعأكو

 6 تنسان1 عاعم15 نسم اطاوعطمتءطا طم»5ه دعا. 8وطع طءوموزنطسم»0 كان 8

 1ه201تصعر 016 06 1ةطوصق]ت معو ن0 متصلة انعطغاعو 17

 ههفاط ةمزسم» ائطعمصط ءواما1 عدس ع 0 ءط عمد ةهعطق طقأر 156 016 طقطقءطم آاا"-

 1) كوس اعيش فاخا نأ كبر نم ىيكتسال ىلا رع لاقر ©9نهدوتست 129, 108:

 رىلدل ع3 00ج هلسعطت انصععمممد16ا2 ءاناكهق5 52065 ةهنئةطلا. 8ع ةمععلاتطتاع ةتفدما"انعط ةتناعأت

 08 ةءااتةأت هرب فاخا نأ هلم ىيكتسأ انآ. 21ةعان ءطعد ؟1هزدع طقأ 8وعاطتو 016 6

 ذم 0 هقوزدتاف 200/0 (؟ه:[ةهددأ ذسع لوطتنع 487 ع 1045), 0062 ةعدووود 0 دعا1م آس ةتعع ععطقطأ.



591 

 عقطلطسسع 1طزو 111, 242,151. طوسمعط هوأ] هع عم27هعأ 0062 هةر

 رومنس هرم علف 2عاسم هؤ6هغم3 016 اهدءطوعوغود هس معة عطقوعفأاود 63201

 ةصاوعغور هو عطقع همسصسعط» ]15 ةهموؤوع الكوسس 12 عطمووعم 181 ةص1 ع طع

 رظمزعطو ؟0ععقعور 16 عم ةهزس/هعطقأو ال[عدقعاط ععاك1ع106غ جد ةعلس. 6

 قسمت طتععومل طقطو عماومسأهأغ: ,,8وا1ومعو ه5 ةتسصعد طقطع»ءم اللفسسم ا

 8[وهقع عوطر هلك ةعط هذ روعب موجع 1ءط طعز1 مجعاسعملت 5ةطودر 866غ5

 رقطقعو» مهعطعمعطسعمر طورضتتطكب ه0 ةمكمت علوم, 516 3هد6» هه هك

 الاسس عاط# هو زعاجغ اععزصوم 2820682, 06 ةطوع طقع ة(ة206, 215 ةلاقطب

 سسل 80 طتنسص 1ءط طوسصتتطغر 50 هسصاتكتع هص0 ءةسقوعال 2 5ءآلر 6

 6666 طءوءطعتلعمد 1م.” قله ستللع» نصل طوععطعت0عدمع» طا؟ةدنع 4

 هرع هتعط ود ظدعط] و جمع ؟اوعطمتكععدصع ةمدمأمطل هد. 8ءاغع ا.1,6 (]. 6

 سلق. 8. 226,6) هععقطلغ 8دعطقو هد ةطصتر 0985 ه» هزعاط 216“ 46

 ااعسم» صعد عور هطسصم ةزعاط هد ةطسعات 2 24628ءط2 61062, انتتت 80 6

 راس عططعتغ ص ةءطسسعاع هسل 1ءوعطغ هس 04د 128 جد 1ةعود. "هه

 < صدع 11. ذهغ مسمع لتم قسما 0مغ6 م. ا. 5 (0. 290, 10. 8. 290, 14:
 ىافق هم تصمد ةعتمم»# طامدم»#» ؟ةهعمد ةهةسم» ةموقطوعوم ط8مسللسسع تانعطم

 ةعمس 11]0غ6غر ىسعلع هع موس 01 مووصد ةننع طةوءطتسو#. 102 ]1عوق هم ؟هد

 زطس ه5 دهسا هدعغو: ,رر,ظاتمعسوطعب مقعم مهعتس ومس انطوع لتعط هتعطغ 0

 عمود, 80 ماتم0عمغ لم مفعتسع# طقعطقأغو» 8هكع متعطغ هنغعممس عمد غلط.“

 اطرو 111, 124,4 +. ه. 2. 1822وءلطو 1؟هلن4 136 06» 18ة5 ه2 لوطت

 ظوعطتو 1510. هم ةمددعاط ةهسقتطعا هم ؟اتمفغو اعونسم 5ةصسلعر 016 هعطت7 هعا"

 م16عمر 15 ةوزصم 111106 2). ؟عا. هطعص جد ل. 290, 14.

 1) طزعوعاط ع 6ءيءطتعطاع متعلم .0همعاطوأ ةمعط هه 0سدقم 1. ةعميقطلا )ء0لمعط ةاتسنمسأ 0ع

 17ه(لمسغ طءأ ظدعطزد سنا 6ع ةعدمفعدمو 0سدمجو 11. ةمءءمن» كتبقاعل ىننبضغأ كنا الول.

 آس ةلاععصعتمعم 15 ق دعطتعم» )علععسم]ل ءءواجدمأءالعم, هط عي دعاط هس 0دقنعع 1. 006م 1[.
 طقسلعاأ, له مط علع» مهد 0ددقت» ةءطلععطغ عع 3ع 8عقع ةقأر 00 قص مصل 0عوعالطع 10د
 15ل1 هس ةمع» 5غءلاع هد مهم 1, هس قمع ة20ع2عر ؟02 0م 11. هسا مقسعطعو 111

 »مد طءالعد جمعاعتعا  عقطلا ممل, دست دس ةس0عنع» 18ةفددصع. عا. ةدعط آطتق 111, 120,4.
 2) 1طص 6ةطتعما ءعقطلغ ذم 19155 ةلولاقو م. 22, 92 مس ىعتسعس 1ةدنعع”, هم ةنعط

 ةعاطوغ ١ طعصتمغ  طقغع, لهم 1ةءطغ جمعععطغ جم دقهعطعم, 5]8 هم ةةمسقل عد ؟ظاوعطغأ 8ءودعط

 طءاطدس. قسع لعد ظتمممت تعال لع 6ةعأع ععوعم ص ةماعطعو رصتغ 0عع ؟؟تج0ع معو !7ةساعم
 مسك عزم وعمد اندغعمعطسعم طقطو .ءعب ععومجللم(عغ: ىآلعط طتس هاه 1كقدتع ةدتوععأةملعم نسل
 طتص هلق اكقمتو ةمعتعاطعءاكءطعغ.”” 18ةمق لتعوع» !ةعوك 0مم 11. 1ةنر طقأغ طءمواتام آن. 2هلععم
 قول. ط. ©6ءط. نسخ تع ة(طتفءطعم ؟؟ءلكع م. 114 21526 2 هم 0 مهه ءةصعع 5غءالع طعأ ةطد
 كلل لهم 1, 526 ةدايعمعءا1خ. "عل. دعا. [0عطوموءاعدسع ع5 15151 م. 61 2[. 1. 21م6
 ةصعاللمغ6غ قسلعغ هنعط 0دف. م. 90, 17 ةسعط 1طتق 111, 247, 5. 8ءطعدطعت طعصعتاكأ ةقغ 06»

 دس اجاقلط , 1ط10. ةموعقتطعاع ةممدمءمعط : آنت 06065 عمم طتسع متعلم دمقع طعدعألعأر مانع
 متعطغ نص لتع ظءووطءنلعمطعتا” متعطغر متع ي لم لعم قمدعطعتس طقأ مهد 0عصفعاطعد
 1كقمتعر هوو مهد 0صمع 11, ةودلعتم ةؤؤوسسأب 1ذع ةاتق ل8 111, 238, 15 يدتعطغ ات عطر هم

 كانو ط. هل-ةملم
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 ف

 لير يي و
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 اننا دست تنبح ل >> نسي دسا »<> نيج ” دب 2 ننال وي ا تاس 0
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 12ه» 1221141 4111 020 016 2ةعه7060- ءىك]1-]:11621 1.

 ةسك 008 ©1هتءطصستقر ؟هدمعاط ذم 18هندون 063 61ةدط1 عوص 036 عامتفات»

 ع0هزا146 ةطامطو تان 01 هوو ت20 زودم»» 11 ه15 6662801 هن18ع 767612131 02

 وتم زص هذ 20 0هممءاطوط 6 61ةقق 1"ةدتعد» 210 11 هققا“ (؟عا. 0طعط 2. 29

 2. 1), 1عم ذص ة8303-1)و م. "عر 20 (0. 384, 11. 8. 391,4) ةلتت 2206768و

 ى0 هو طمزموأ# ر,016856 اتصل ]626 599615 ةوزو> 7516 5561 1[ هطةططاتط ]61121613

 طعظ1 هلتعذ ممس 016 ةذسعر ن0 همواتسمت طممط 016 قصلومعع.”* 116م6 61هلعطع

 متفق م10 12 طممطمءزءود ه588ةطقت 8انعطعتت هدد ؟للآ1 2عوةعطت1] 66612, 0

 2.2. 1طتو 111, 144, 1 ن>0 الكتمدم» ه]1-؟ةتصه] 142, 12 (1107226-7,6060

 152 رركم» هاسعدت 1[ ةهزقوص*) 2. ىلا] ةهنلتت عع ةءطقتابا 01686 خطت عنو 0

 ةمماكر مط 2 ةمذط 516 50 716163, 588 مدح ل1 286861716562

 860 مزعل 0ةهدوه15و ©1هزنعطستق ذص ةهزطعدط 06 ةاغوهذؤود» ؟588ءطعتت 8116161,

 زد 1كت5ط هل-دطل هو 1طد ه1-ة[سط هلك 11. ةبعنمتأذع ؟. 296-72. 0. 0
 101. 45ه, 5 ؟. . هدد طواطومسسأود 12015 مدض ه١ ؟؟هطط 1طن اه هططتط

 (2238-110) جد عمووطست ةطوسد 2) ن0 زم 118. 8ورناتس 8مائهد عم 832 101. 25

 عوت' للمورد 12 06هص الاتتل عم1معت 3) ن0 281, 716 16ط 7 6ةاطتاتأ6ر

 صتتأ ةىسامطسات7 ع 3:2 ل96. 4, 41. 135 ةءطعتتا, 0988 016 +661

 مماطوم انطوع لمح اتمةمسنسع 016865 ©1ةهزءططص] 8568 اعءزطف 16566 2

 طقفذ وص, 08 ه8 ؟1ةا]كعط هتحعط ةتمصوست 22عولاتطتا 110, ؟عا. 100 ةآع

 13:10 068 15د ءفط0 «ةططتطت ه0. آكهتت"م 1, م.

 التو اعمرصصصعم» 561 8هعطقتو دمعط طمط7ةزنه 8561165 70ه, 016 ه2 ةلتق-

 عمماتنعطعر 1:606هم, 26ه01عأذورن 20 112 8ط121128612 ءىل]18 ةصاعا128ع62 4

 و 2وه00-<ل]1-7آ146186ا1" 10 مز0, 016 ةءطم> ةعطتغ 2انطر

 سمسم 11ءط 0هعنعاط ةءطقخف1ةءطممد الوم جتعدس]1 نط 212612618611 7981. 8

 1 اهادحا ىضرت ام ردقبف ناترض ةرخآلاو ايندلا يلع هلاق امم

 . ىرخالا طخسن

 25د

 9) هل لجر لثمك ةرخآلاو ايندلا لثم لوقي هبنم نب بقو تعمد
 ىرخالا طخ اهأاذحأ ىضرأ نأ ناترض. ىدط هلتائازو لمن هلو 2هكتس معدسأ

 ؟لدطط هد ةاءما16 06و "فلتر عا. [غطقأ؟ 17111, 94,

 8) ىضرأ نأ ناترض هل لجر لتمك ةرخآلاو ايندلا لثم ىسيع لاقو

 .ىرخالا طخسا اهادحا
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 زو طوووملعم5 هع 111 تع 8ةعطزوق 8هدعات عوتطدصععم ر,01 هموم 1؟614””ر

 ذطعو» ؟7ةمقتطعم سنعود دصض0 ةطعم#» (ةطذطععم, 5016 61 8ءطخا 06ه عصب

 ل16 جدع ![ةعطقطساتس ع ةهمتمكط] ةدع» 1هععم لعد 0ع 10مم

 2وطا ءوزعطو طدمول]1ءامد طتقفمعوم ةسم0لعم ةزعط ةص 06 هدد م16

 قطا 0-1 ددزس 1151203-21 (عودأ. 434 حج 1044© - مهعاط ة5206عد 70د 068-

 وود 8ظس0ع» 8-21ه5] (8معءعاععاس. (ءوعط. 06م ةنتهفأط. طا ةعوهطد» 1, 404)

 ةسعع] ءعؤود ةدسساسمس ع 06م 2ةهم00-<3خ]18-11عمودعطتعدء,ر مهطق 21-5138

 الك. هطاع. 8664, 2100 مم. 2). 7 همعآ. 01. 53ه, 940, 960, 98ه, 1106, 1125

 21585, 2228 ةتطعع 0165م ؟!؟هآ1خ هصل ةطعو فسطقمس عمور ؟عمصعع 33, 46 ب

 ةا1مأ, 5461. تطوع 3ع 18ءوصصسعسا تصل 6026 :عوطعمعس تصل 06عمعآ. همعطتع 2).

 طزع ةممقتةطعا: ءطع (نطقمةلعغومتمكلع 06د ظمغطقل(ةوصنعم, 014 8ةعط]2 م.

 مس 4__ميخ 9 ج1 دم ل. 410, 31.) موس سعال ررط 202222629” ةقكاتطتأ

 1و6 متغ هلتستعمم 1م هتغومسس عمم 235غ مةءعغاتعط ءةسعدص لعدد ؟فلك 25عم-

 وعام ءطومع» 8ؤةعاع هماصمسصس دعم, اللف. مطاع. 3962 2501. 50ه. قمعط طقفت

 155 016 [ءطوموزسمؤكطسسستس ع 66106» 1ةهعغو ص مقسم ءطع» 83262 6126 0

 ععمهمعر لهمد ءتستعوم 81ةعطغ عاعمزؤود دس 1032-21 همك 0 دصل 06»

 مععطغع عممام]1؛ مةهملعم طاطقدصعم. قل! هعلتصعو ط16غءغ اللف. قطلك. همتعطغ

 كود ؟0ه115:ةسلنععم 1ءعغ. 116 عوصعاتممدستع 0هعا16 مذعنل هلل 46

 8ؤةعاعم ذص ةزعط ؟همءامت عأ طهطعدت ]61م6 15غ 256ه 1ص )ءلعسد 85ةعاع دانت“

 هزص 1621 065 عوسحوم هسغطقاغود طلق هنن 016 8ةغدعب 016 ةزعط ةص 60ه

 مقمفلنعط 06ءاععم.

: 1-1106 :1 *-182961:00 

 :لاق هنا هنع هللأ ىضر ىلع نع ىكح

 ركذلا ريثك نوكي نأ نموملا ةفص :
 هيلخ ميظع هيلع (5 ريبك ركفلا داوج | هيلح ميظع دملع (ةريثك "“, 8.

 1) 1م ةعطت 1 ةدعطعم 1م016هدمددسس] هصععسم غ4 مهطع 621-1]3ةغم ةعطع ه2 ةعطل ءءعطغطتم
 ستغ ةلل-ظملتزز 21666. 1اءدعع 1! ءعاع ععطقما جم لعم مم لعدم ةءطتتغعم هله طوسمستمءعاط ةصع

 يلطوسمستعم 181201 ءماعم ةطعع كفل

 2) ةطماتءطع 5ءطتالعمممععم هماععدءطعع 10ءملععماملغعم ةنسل طقسقع ذص 0ع» قمدعطلق-
 عاومم 116غ عمو, طءدوسلع_و دم ةجماطعرج مطعم طظصصفطسدعم عدءءلعم (8ستمط) همه 2وعقم ءععد
 (1؟دعقزد) 831 هطمسسعلف, خالتك ه0ع» ةسلعمع# 8ةتاتععم (ةحاتز3), معا ةطسوفس 1, 2,80 6,
 94, 95, 97, 98,45. 99, لتع طعاطقسمسأعو» 17!ةجارزرَح !طسدطقسددعلف هس قطع 8232, ةعسعت

 سهطص ها1-طدلقعو 501 192ه, 6 5, 193ه, 285. 22ةمء,1. اكهسق آ1, م. 98. 7111, م. 3008. ؟عار
 هسعط ©هاةهتطعم ؟هءامعدمععم ةطوع قعم ة1كامس 191, قر 2. آه قعد طعامأوم 1ةللعم ععطعم

 ها1غ لعموم طلوع ةءطق]لععدمععم ةهسع ءاصع ععسعتسمدسع, جاعسلتعط 216 0دعاتلع جيعتعاع.

 8) ظدعطزو هءطعتفط حصد اهم هلو ريثك.



 ٌلذاو اًردص ( ءىتث عسوأ ةهذاه 5.

 اسفن ءىتن

 ملعم ©لقاعلل ركذم 2هز1و

 لعاجلل

 هيذوب نم ىلع ظلغي ال 2116

 هينعي 0 اميف ضوخب الو

 ميتيلل با ميدعلل . نوح اك

 6 هنوحو ههجو ىف هيشب ا"

 هبلق ىف

 اس ئشفي الو اًرتس كتهي ال

 . دوسح الو دوقح 2 70116 6+

 روكش روبض روكذ روقو
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 سانلا ٌّلدآو اردص (0سانلا عسوا

 لهاإل ملعم © لفاغلا ريكذم اسفن

 اميف ضوخ الو هيذوي نم ىنوي ال

 زوتنح تامرحملا نع عرو هينعي ال
 ربا توفل نوع فايس نجح
 ىف ©هنقرح ههجو ىف هارشب ميتيلا
 3 كاتب رووسم هركفب لوغشم ' هبلق
 فيطل ارتس كتبي الو ارس فشكي
 ةدئافلا ريتك هدهاشملا ولح ةكرلل

 اذا ميلح نمصلا ليوط بنال نيل

 هاذا نم ىلع روبص هيلع لهج

 نيمأ ريغصلا محونو ريبكلا لكي

 روشو ةنايثل ىلع كيعب ةنامالا ىلع

 الو دوسح الو دوقح ) روكش روبص

 مالسلا ىشفيو ماعطلا معطي دونك

 لدغ الع نم الب لاعفا ىلع بطاوبو
 نم هلع ءارج وجريو ماودلا ىلع
 هرج لس لكل ناف مالعلا كدملا

 ءافو دعو لكلو

 2) طوصقعاط ذقك تف مفتت ل. ه110-1هزو ا رجب و. سانلا دموردتتم عاتما.

 8) 8وعط]2 8 لقاعلا 86165611 لفاغلا 151 8طءز' 6856م.

2 

 4) 8وعطزو ةءطتتقط رزقا 185 ه150 كل روحو 120 56216 ةتحعال هرعنب ةانهانأ: هأرشب 11

 ند

 خفق 2 زن[ 0م طعومسعملع ةءطسمت ةطعع عموم عطلقموز عام منعطخ.
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 ا160غ6 06ه 6 هسموؤوس ا[ هط قسط 05 (8-21 هل 8).

 1م ةنسكغوب» ةمطوعطستخغ م1065 8ةعط]و هةهتستعم ا1هماذنأ هد 77 ةم-

 1هءاعمم عوص هس ؟ هعقتطستس عود لسععط لمص طقوعس 1كم. الاتغ م0206 ةدسص

 الوعطل معاع هةممقعط]# هرم ل16 ظءواةس ملمس ع 0165635 ر,ة:عدذو 2116 "ه6

 06 الكعدممءطوم هع 8ظملمد” م. 8,9 (ل. 258, 9. 8. 252, 4) دل 5م

 ددحس مياتقدع طعس لعص عتطقلب 0. ط. لمص ررطعتل 1: عود 1آك236ع” هسلعاقمعوم. 1ع

 101غ ةهرع هدو 4ع“ 8مبخرو لع قصفعءعط هت متع 0ع الطسط عصمت ه0ه2 م, 7170231 067

 لك 16م عمومم لعد 8دغدس, هم عمققطتا1 ءطقغود 8'ةهتضسلرب 06 رشة ءطقت

 هما 8ءاغغم*' (0. طب سد 8دقعم) ص !11ةممعءعطعم ؟هطصغر لعد ررطقأ ا عوط 12168”

 عاوز ءطاعودحس عر ل6 23 ] ءللعد ظل همانس هان عنقودو 281 ءطغ 15غ). 111 دص أعم [عودطتتتأ

 ل16 ق4سمتعطغ جبس ةسفلعنعاكب 0885 0152“ 71870 ةانع هد الطمماتس 50 عدت

 طقطع» ةىوطعقم مماتقدور هاف زعدعم»ب ه1 06» ؟هعقتطعع معطف 8دغدص 0ع

 عمقددأم ,,1ظ'ءآةصل 601625” (؟ه0هحن فلاهطت) ةههز 2. 8وعاطقو ةءعطلتعدوؤ ةزعط

 صصص 16مم قصقتعطت هص همصل ةعمقطلغ م. ١38 (ل. 259, 17. 8. 958, 12)

 016 قفصعاعل0ؤ6 ةتصمف 8عوديسعمب هع هلسم» 8ءطقع ,هد 856:61 ةاتلب 016

 ةزتسمسس طقتات عمد اكد16ع ةزعوعموزعط طفتساعءطعغونر عمددعن طقطور هذه 116ه

 صسصسسعاط» عي ةتسفست همءاط طفلا عورنوم 216[1ععر 20 231 جععقط» 062 656

 للسعم) متمغود. 1ط1غ5 50 الكمدعس م. 61, 6 هرج ع2 © 620ةةهد 11هطهصت-

 ط6م0ق (ح ةلمدمم 64 هد ر,رلعس ة1غهم ا[ ةتقعص”!) هعوقطلا 016 ]ةصهم 770

 سمعا همصتس عوممب 8زوعمس ةطوع لتع انتمعاقس ط1 عود جد ةدعمد» م0هعغودص 3).

 1) 7ع1. ةلتمدس م. 62,11 اص 830:6 ال1هطقسسعلف : اكقسرتأعأ ععوعم لتع طقووط "1ةعطقر
 ىلع 1طع ععوعم ظدعتنع ظءزسلع اطقسمأعأ. ةءاثع 61,8 ةسانم عع الطسطقسسع0 ةسغ لع 1”"ةععر
 ىعاعطم» اكسهتعع هدم هلت عمق ؟ م1151 عس ه1: ى06م اكمسم#؛ ععوعم لعد طقدعد 1تعط.” ةوزغم 59,
 1 طعتمدؤ ءور ةلسطعسسع0 طقطع ععددعؤ: 8ءزص ةعودذو» 1ءاس0 ةقغ لعتم 1كعطر 0ع ىعوتدعطعم
 لعامعم جرىعت ة5ءعزغوص* موطسغ. !16دعع 85معدعط ةما11 مدعط ؟كسسعتساو 276123417“ (طغعطا». مم

 طهممت1هةمكسص) عه ؟هه 2/غ01عهمقس طع ةطتععم! 11, اكو. 11, 29. 11. طوف ذص عع ق08ط-
 11[غمروكسس طقمفع جاقعمأو ة5ممتعططتم»( ىلءولع» الكعدمعط طقهغ ةولصعم 1ءتسل عروتمءطعم ةعولسعم

 عرومز ةولاعم», طوسسغ همعط ذص 1105-21 م. آو 18 (0. 26, معمسلم. 5. 22,6) 70.

 2) طعون 5068 5سكودس ةطط "انزةزرصق 7هجو16ي ةزعط 50587“ 21 06 8ءطقستأ مسعر ه5 ععطع
 هءاسعاعز ئاطقل, معمم ععوعم 3عم هسعاقمطتووص 1!ءئسقي هع ةطع عموعم 016 56ءاء. 5ويعوست
 1, ك5, 14 :٠» م. طع 6ءوومتتطءةؤءا1دمع لع توطلعم رت عدس تصل عامك طقغ ةطةععمف ةطتعم
 نرورصسمع 1ع ةدلستنلتنقءطعم ةسفدم»ةعطعم, 3ع ذص 1هدكم مهد 112036 ص 036 دم هطقمت7:608-
 متفعطع اطاغعموكس» هةمععقتطسعا ممسلعم. ظنص ]]لهمدتفءطع5 8ءنومرتعا طتعم#تع ةقغ 3:6 5(ءالع
 قةطمواغط لعد عمططأ ظاونطمس 28, لتع ذص ؟ةدقءطتعلعدعتت 77-4025 ءءاععم 710غ ععوعطعم قار
 سبع لققذ ةملعتمع, ةص هم ةعامستكءطعم 11غ طءاعمسأءنع طكقملع» ععدممسغ هسا ؟ةدنعام 1

 ظوعطعن, ةلوعدمأم نع لتع 6 ءووطتعطغع عع لههعمأدصسصق 181713, 3745. .

 8) اومسف ربكالا ناهشإل ىلا رغصالا داهل-لا نم انعجر ةباكصلا كل

 .رغصالا داهجل فيسلاب راغلتا ةدعاج“

8 
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 ج1 هج ةتنةوم>”انئءطعت ه]268 06 ةم8661"ه2 66208862 8عماطقاآ[ 6

 م ظوعطزو ة2عمؤاتطتاو -ةقماتة مهمات 61268 067 ©6019 ه8:11610612"11 (11-

 ةوكواعاكلهص) م. ١,14 (ل. 250 سلك. 8. 251, تطقوط)ر 68 861 دطقت 1216-

 جو15 70 عولعمددسس ةهنر 0288 هاث عدت 110ععات 2161ه عطأ وهل, 20 51612 0

 جج0مدد» 281920 عوجهتاتسةءطغق طقاعر 185 عطر 2 0622 ه1 211186818120612

 1201656 قممورنمموممات7 ع 186 ؟ه> ؟ءقفط0ة]11وط .٠ 112850 (؟عا]. 8ةهنتوطق 1و

 18, 1)18), هع هذ !"ةةهتتانعا» اللمطقتت 2608 20 ةعاط 855201867 86-

 عامزذمدم ىوتن, ههصتةمأ116ط 12 لمص 1عامه2 لوطعوات. 1ططتت 71 8

 همس عطا عم 1"مةدحست عاعمتت نصل ةطعورمةطسات ءطما» اظزكع» زد هذة 2ةاطح

 عممتطست (؟عا. 6010 ج3طعا, ؟01ةعنص عوط م. 190, كس. 12). اله ةاعط

 عم]5طو6 5011 هر عودوعت طقاو»: موطن 32066 هد دطقع 861790885 طقات-

 طمزلر 788 ©“ 702 ةزعط 71886, 80 7111062 816 818111 81315 8و 11911

 عؤزرتءاتة2. ىلألو هس م06 ةوزدهمو طعطودق 016 ة1وعطغ 068 1ةاونمق ةزعط 26

 دس 5616116طم» ه1ه ذص 611ع1ةومدع طقعطغخب 7 ع هماك[ه1666ةر 8011 هذ" زط 8612617“

 ظومزعم1 هةط فأذا جم عما ات1 ه2 طقاوص : 702 ه١ آبهت16ه1عه16 06 11615 561

 مامطقو طممطت»» 1ع عمط]1ةطودز ؟هط] ةطعع ذطتعف 1'هتطانص عنو. 106* 4

 مم ماتم ةطت0 عم»ه0عمج هذ2 ةطنقمعاعكه>طاةةود (ةدلجتو) نع ]6062 الطمماتس

 عوجمرلمد! 8ودتوتا 1, م. 18, 518...

 1115 لهرد ةسقومانانعط 61268 2206168 6208862 طق2عا 061 85812

 ار", 10, (ل. 269, 12. 8. 268, 8) 50891212611, 10 68 61851, ه1 110111161

 طقطو دج ةوزطه2» 8ءطقخاوط» عمووعأت: طم»دع6 088 28ةةوور 0مدص16 1ط 8

 161065 20 1ه»265 028 تكور 0هدتتت ةطتع ه8 5161. 126ط © 31 1, 150 7

 ة011 0ةرع © ةريموذو 130119 ط. ه1-ل وحقن (5110 1 ة528ءطقطت 86من لأ

 110ةهنكو .٠ 119-21 هقت, عمقأ. 200 ع 829, ؟62ةهءطقو]أ, 8ةةهطق 1, 2. 49و

 15 7. 0.) ةه126 568020616 2670153 عان»ت ع ل1ءاط 1[هطقستنت ه0 هتك هناك قات

 _ طقطقط»رب 0888 هع ةزعط 85658 طفقزسس 6 6ةو205ه2 ة4]لاوطق دوهعط هذ

 ةهدعاعات2 01866, 1312 68 211 11216611888612, رر061212 12011 791106 ©8 1181, 8

 ىمر» 098 8قوعو هتعطت اكهدصأر 905 088 6056 دتعطق اهدا” 2).

 زر اهارس ىلع نوكأ نأ تييتف ةلاح ىلع طق تحصا ام لوقب ناو

 ور هعمسن ال مالكب ملعلا اذه ىف ملكتت كان ناميلا نب ةفيذحم اولقو
 هب ىنصخ لاقف هتذخإ نيا نمف معلص هللا لوسر باكا نم دحأ نم

 ّرشلا ىع هلأسأ تنكو ريل نع هنولأسي سانلا ناك معلص هللا لوسر

 نأ تسلعف ةرم لو ىنقبسي ال ريخل نا تملعو هيف عقا نا ةفاخض
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 11 همنو هسطق نمت ءلهض1ةءطع#» 4ققاءغوط 520 51.

 انلزو 21ععملعم مهد ظدعطزو جاع عم قسعدم»تتعطع ءاتطععسم نسق 12

 ركعوزد 06» 4قمطقس عمم 0ع مطل نصل 0 ذطصع» ةوطخط 22

 8مقعر 016 ةءطمص 5تط جد عمعمودو» 8ءماتطستاطعتغ ععاوسعغ ةزصم هصخ همعاط

 طفصتفم ةس عع عوصمف» هنسطقسس2608متقعطعم» 15![1 215 طعدعطغف» 06

 18ما11 عامو1 85 ؟ةمعطعأ 06

 لس ةعزسع» ظكنساءاغمصعب م. 5*١ (ل. 14 هذعدرب 8. 11, 28.) 5عجعاعطصعأ

 8ظوعاطتو 016 زاكهمصمغصتق5و 6ع معان عاقدعد» 2281ءطغوم 06» 8625ع2 8158

 ةروجعر»ع الل ةهدعد (ه!- ا”: ها-هتس), هع 016 ظعععوم ءةعاعمعطغعغ هص0ل 6

 2 8ءواوم هعطعالطز هدصل هعمقطلغ مهد اسعد !١ هتقعصسب 06م زعلعس 1ع ةقعسأل

 رتعط ةزامدمععسم ةططتعاغب ه05210 هم ةطوع ستغ هونصعم 8ءةدسلمد» هلافتص

 ٠١ طلتعطر جس ةطصعم جد ه52ععص م06عغو: مدس ععطفؤ 028 ةصصع»ع طاعطغ طعد»ل

 ممدستغ هع ل16 آل 1هوءموءطقكغ ه2 لعد *ةاتع1قدعم 281ءطغوم 06م 11622عد

 رسسعتس أو. لوصعت» ![١ ءزهع مدع للا - دمدس ة1- 8وممت (؟هد 110-20 حج 135-641)ب

 ةزسع»ع لع طفاعسم غهوؤؤود دمه0 عع2قامةءوؤود طرعطعم» 06م [نلاوصف 2), طةعمصع

 عمن لعم تدطلب عع ةعطمس دس 016 ![١ هلع 0عق ةموؤود زعاوستعفءطعس لوطتع-

 طسصلم»م جمع 8ءغقطعمسوع 06 ,ىاآلا هعاعو هم 8مممعم (هكردتا هل-وائ1715)

 ةمعاز1 ممن م هس 03ع ؟[ةعدعدعءعطه؟ أ هج لمص م11 عتقوود 281 ءطغوم» 0ع» 8م

 دمد (؟ةا»م: /م"4:*7 هل-وتعا16) !ةطصغو. ةل-اطآهلعاعأ طعوعت ءطصعف ذطص ةمعهتع هلق لعد

 ظووماتس0ء» 01عوو» 1[! زعدعمدءطقتكك (0هغ 1, 150, 35) 2. 216 ةقعدغا: ءطعس

 نيكل فرعي ,«ّ رشلا فرعي 3 نم. ةءعلمع 8ءرممرجدجنسوع معطل لعد © ءدةسلأعد

 ةلاوطع طءعواذس4ل لمعتم, 0ققد ةعمع» ةطسس طرعطععم ذدص 6عطعتسعم ةه9 عجم مأعب لع عع ةسلعععم

 6 ءممودعم ؟هعوصغطتعاك ةكمع لت عععس 6 مسلع رمدعلع لغم 1[هلمن ؟عء لدم 18متاطعأمم د28 هلع
 506م مجؤتق »ع هلسعت# 0. ط. ىلع سستغ لعم 6 ءطعت صصتعدعم 0عق طءمدطعغعم 8عاوسأع"* طعتم

 ععاعوغ. "عل. 6510ج طعع, ؟هءاعددمععم م. 193, 7, 8. 1عط ممعطأع ستعطغ ههسعطتنةطضشغ 1233الر
 لممد ظدعطتو هعام تااهغ معاذ ءطع» ١1!ءتقع كمعع 18201ةدسساسسمع ءماغعطسي دص 06+ عق هد
 ةممددسسعا ة1طسهطقسسعلو عوهلتعمغ ؟دعلع. آه لتعدعمم 15116 متعل ظوعطتو هتعطغ لعد 1[ سلهت؟ةر
 هءودلعرو قلع ممم»ع# هلك لعم ى1ظءهصسسعم” هس0ل 0عقدع» 6 ءجممدع# ةلك ىكعطقلع»** طعمعت ءطصعأ

 طقطوم. "عا. هطعد 84, 10غ 2.

 1) 2ةوعط ءتمعم ان طولت ءقععمسع ةو11 03 دعع هل -1[دممصس جمممستسعم سدتأغ 3)181 5. لوخممم ةمعط نع

 طوما ةءددسع عم معتقمم طوووروغ طفطوم. 1عا. 318[2ءاع 6ءمعط. 3 95عوسف, 1860 م. 06.

 98) فطنو هب ةئسلالا قتفو ملعلا اذه ليبس مهتا نم لوا نسمل ناكو

 عمشي رث مالكب هيف ملكتي ناكو هعانق هب فشكو هراونا 'رهظاو هيناعع

 ةتاوخأ نم لىحأ نم. 7عا. هةسط ها5و4 دامت ه5 ةطه ءهط4 مهططتطت آ, 5

2 

ْ 

ٍ 
 نيه ولا نع

 »نى ب وولف اج يصوم تنك
 هع و نونو
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 ةزاداتس عمت ؟27:ه2ط عم2261283216 ةطط0هعطقوا طاح عوات (7017:1*) 10 21 0

 هرب جمرنمات 1"موحصلم» عوطق »هر 016 طوساتطس 16همؤهدخ 1102118662 861261 726آأر

 م16 115111 5. ط1دهتن, 1515 ج8-1وصقتتر ىلاطآ 21-1153110 5. 7614 11. 8.

 11115 01هؤهم م06عذو هد طه 098 ؟؟1ةووذ ؟ه 062 ررآلآا ةزئلكفت> 061 1161-

 عمر" جت ةم"ءهءطقطر ان 816 طاوصتس هتسداتك تطوان (0 نأ 1, م. 149, 1).201).

 ممزد ةقمقوطم» 120 ةمزط6 ىتت85[6011 ةمتعطقو7> عهطت 56502068 0 عط

 عمزمم ظواععسس ةءطقأأار هد. ةواطمت 1 ةهرناعفطت طخقأ 716162 66208862 الآتتع

 طقستس هلق 20 06م ةهدنوؤود 112]18ع2 (0ه5 1, 149, هصقوص). 12 انطط6

 زطس 111106, ظووعطء10هدطعتك, 70106101168 8 ةصعطسات 120 ا 026ط123 611

 موعاط. اخ م468156 1.3. 211 898862: 685 عموطقا"ه ات 685 23

 ورع ظودعط ه10هدطعأأ, 0985 طمقتت طاقات 820هطح طهعمعطور هططق طنط ةانتن 7؟ان1'-

 01عمدع ه0 طقطم» دم طقاذو» 18 ةزعط ةها1طو6 (8وعوست 1, 28, 11, 7. 0.)

 ماو طقوطوةه5و 10681 06» طءةدصستعلاعمز5 عهدا نع ذطصسر 816 ان" 8ةعالةب

 016 1ر2ءلء عنان 0011, ه2 0هزع 06» 0016ه: ععالودو ه0 1[جصعع تطلعات هع

 رطصانقوءعر طلق هدع آةصص مم عوم1اءطق 6 016هو ةهنساتنعطقوه (5010. 24, 14)

 4م85-1ويرتآ 186 ةهتعط 06 ر,1عوصصتتم' 12 هنن 702 2ةعط]9 م. ذر 55

 800 200:41 308, 20) همىةط]غوط ىطعاع0016: 11م اتت 1'هدت13612 1815

 (0]عو ععاعمطصتصت عار 093858 ها 761:1ةان23065 7؟00ع2 861. 111612111 832056 ©

 ملعو عفانلا ملعلا كاذف بلقلا ىف ملع ىناملع ملعلا ىرصبلا ىسلل لاقو

 .هدابع ىلع هللا كح كاذف ناسللا ىف

 1 نم هعابتأو هناوخا عم اهيف ولخي ركذلا سلاجس هسلاجم تناكو

 بوياو ىنانبلا تباثو رانيد نب كلام لثم هتيب ىف دابعلاو كاسنلا

 ديز نب دحاولا كبعو ىجانسلا لكقرفو عساو نب كيتو قايتضيلا

 | ملع نب ملعلا اذنع ىف عيلع ملكتيف رونلا اورشنا اوناع لوقيف
 سوفنلا ساوسوو لاعالا داسفو بولقلا رطاوخ ىو ةردقلاو. انا: 4ف6» "8.
 هطوص تاك ل. 410, 8 2. م. 47, ةصتس. 5. الآذع عمطتنةنتنطا 01“ 4/187 [اند لتع هتك قع 6

 مسحه نس ع 60ه عة, 00ع» هل عمن" كت 47/27 اند ععتطعتسمدتنع طكقاتطاتتع 1:ع1181086)“

 ةصلقعطت. ع1. ةاسط. 530. 11, 289,

 2) مةقوواطو متت ةمعط هم لوفد ط. 25934 (عووز. 200-190 ع 815-805) انطون معا

 (ةورنصت 1, 49, 10). قةعاطساتعط ةدعانو ه28111-1 4201-81 ه1-1"هدقطت07 ة1-1ةقد1 (170-90 ع

 787-712): رعدس ةعط ةهدتق طبغعاتسوتت 18138056 ععطق, طءعوعمم 1ع 01:ةأءز:161 11 ءةمقءعطعل : ةد-
 عىعلمر» طهكنسعسمر ' 0ع 1ةةعم0ع 1516 ه1ه 1ع تح زودت هع 156 لمس نع دتافط ةاط 188

 راسم عمم ظلسعسس, 6: طتت» عامزعاط 1و6 - زعمم» 1هع 156 لهم هذس 15ه 06 86عع286آ-
 يوم زظعسصمفطس سعر, 004م: طاصعتسي عد 8ءعدمتفعت» 15[ هلق زنا ب زعدمت» وع 156 لهم ةاننع اعط

 هزس 1"هع عقؤؤلتءطعت ظعامطسسسع (نتع ناعز1غ6 طعطتعمل.
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 ةوزسعسم ؟همامدسص لمع ةهلسمفس 1كم»اط مخغ 1*10ء4ءرو هص0 ةعطعقعا ةطصت 1عط

 طقطو هماوطععمب 0وق5 لح متع ةهزصمس 1'هن1 لعامع» عمغوم الآل هعاعع ععقوطعملكأ

 طقفأب مصل هسص مقءطغو 1ءط لتعاطط ممتغ 01عوودن (ةوءطعمأاع !ة1مطتعل. 6

 قصعاعلمؤ6 مزعل ص معطععم عد ة[55ءطعد [١ ةعاععب عقصقهتت 50 516 12 21

 5)111:05 هله 111سم وغتمد متن 016 ةطعطعع ةمععؤقلاتطتعغر 085 لعتص 1! ة-

 1همسلم» 3ع )هلم ةطآاع ظوعطقعلعم ءتص 1'ءعز1 ةعالصع» ةعمصسصع» ١1 ءعاطع 25-

 عموعطست ءدمد تصل قعد ا هما عج 0هغود تانععاعهممأ 56206 !). 101656 قط قعطقات-

 دسم 1غ زد 8دقعسسدق ةمطع ؟همط»هزغوغؤ هص0 هسعط 016 ؟ءانءععد قسم اتطع

 مايسععب 8ةعطقوم تطوع 01عوود 2وصاغ ةزص0 06 ةجقفءطعم ط1 غطت 198غ

 مقمءاتعط هسغصمسسسمعسم 2). 1طتو 19, 266, 11 7. ا. 10 06ه» 6

 لوستغ 0ع ة51ءز 0همد هم تع لن6و تاتغغومو 1ةطععسل ع ةسلسع هتسعص "هل

 لع عمكوم ؟؟هدناعم ةعلصو5 ؟ةعاومتص0عنم جانعودءطعتةطوط طءاعمطصةتأر 3

 :هزرر 21986 هتك ةهومزمعم» 8120ه نطهعط ةصغأعممع 0201 12 088 512062-

 طسعط 063 ةصلععم هس عملا موجع ملعل 3). 8ءمئاتعط عموطغ ظوعطتو م1686 0

 .1) 0مهونرت 96,238. جيلا كثعبف كباتغا انالف نأ ىرصبلا ىسحلل ليقو

 كتافاكف كنانسح يفعل تاييلهأ كنا ىنغلب لقو ءاولح قبط ةسعط

 *لابز3 111 5 تيدعأ كنأ ىنغلب لاقو فيبط لع اًبطر ف كتعيخ

 | ركقا ال ىف ىرذعان اهيلع كفاك نأ ٌثدرأف كتانشح نم ىلا

 مامهنلا ع كتكفاكإ: ةوطمات طع قةمعالماود معملعم ةسعط وهد طع 613-21”, 1آطزد 17,

 22,117 هسل هد 1813111 5. اطلتمقتن, آطزق 111, م. 1238, 17 هءمقطاا. هم ظاومدس 8258153-21 ن4

 معمم دقطلا 1طزو 111, م. 108, 22: ءاص اللهمد» طقاطع دطص ععاقعأر واط عق 5ةطن ةعلر
 ون طمس ؟ءاعدسلعغ طقغاور معتم, 2510616 ظطافمدس, لعتس 11 مغ 15غ زد سعاتسعب قسععت ؟؟ةطق

 1انءط متعطغ ده طمعطب 3هقد ةعاط لت ءاسعرت 1611 معتسعا» وصسصتسعاتل 7! ةعاطع ةع:]ةمدعم ةهللأ.

 1م 8هسعأمست 5 26602“ (طعط». رمسمتتع طقممأ10دمكدص) 10 :ععسهس 0ققدعاط ع ؟هذ 5
 هدقطلغ 11, كمج. 8 29 7.

37 

 2) 0م5ءز5 96,138. تيف ىري الخ هباتك ةمايقلا 00 كبعلا ىنتوي ليقو

 كبايتغاب هلك كلع بهذ لاقيف قءاطو ىمايصو قالص نيا لوقيف ةنسح
 سانلا دوم 113. 216 11. تانسح هيف ىريف دياتك لجرلا ىطعي ليقو

 وعشت مث تناو سانلا كباتغا امب اذه هل لاقيف اهلعي مث. 721. هارد

 ابك 85. 0. 306,141 5. 308, 24 85.
 5زر ظظنسم طتعصمستغ ؟تدوسلأع ةقصفءطمتس هضع 116عغ 2132748 154 701, 0 و طغتذذأ, 0855 0ع

 6ءعمععطغع ةمدكهطل ةءامع» طمطس هلك ةهسعط لعص طمطص 063 12ءم12و ع ةعلصع عمتعم 1ةغعم
 ص لعدمفعتا5 يطماغور ىقطععمل 0ع ظعرامع ةمككمطل 258 ةعلدع ءةئعدعم 11م دعاقأعل, هم

 ةهسعط تع لكنع 0115دءامغعم 06 © ءمععطغعم طاتقدعم ؟ءدلع. و ةءطغتس# )علمعط, 0ققذ 0ع

 يا اي حل نس نون

 تاو

 ا و سرا عر

077 
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 ىمزتر. 7116 طقهطدعطم 8588, 016 هه عم»ولمداتت 918 هزصمت آ؟0غهأ1 ةهنوعطع

 هام 76716322061 211 761062, 02215 312 01686 11 هزقع زطع الكم 067 7ث

 016مق 11 ءطعسم 117 هعاعم لمععاط تدم ءءاطصتتات ع 0هد: ١ هن0162516 061 1١ هنأ ةاتتتظ 01

 ةهصمسقفعطقت 20 1طع 8اض0ةهدطاتعاط دان طكدقذود لود 20 عات ءطقأ 2 عووعط716-

 طوط 510. 80 مدعأم ج. 5. قطا ءىلاآ1 1-21"تجه1] ط2 2154 (عودأ. 18( تع

 802) 8دموصت 1, م. 54, 8 ؟. ن.: هزص 1"هزط0ر 06ه 0ذعط ؟هدناءان>2061, كأن

 ل1 9161 متنا 511ءطعت“ ه18 هتط عاجتع»» 1"هن20: ه2 80 ه1 هز لن 8

 رهعطقو عار هلع ةعزطع عدتو» 1دغوط هتك هنطمت» 1'هز1 15623 عوتت 2.

 15 ةهزسمطصص قسفممتنانعط, عد 11 سنطقستت هل د2 هد الطتت0ل عمل معت 10و

 عم11 رمح ةهتتعط ننع هزطمت 211عمأ ان عاما 111*7121 ءر» 8ءطقلمت متت لعدم

 1كبمطس 06 مصعد 11 ةهاعم 068 [06طةه168ه5 ذصص لوطقوتكق  هحفقعطقلت عانر

 ن0 ذطح 5116"1, 0885و زودع»» ةزعط طعمهتصو1ه1 ؟ةه016صقأؤ6 همت 016 ةادلكتص»

 1مم آ11ه15 هنوممطعس طقطو» 501156, 030 ن:عاط ةعطه0105 عودطهعطق 76010

 0هقو هزد 1611 0ه» 8ةانطلهج 065 © هوعطق 01 عاود هات ظععطسانطع 068 8ءطق-

 01عمرو ةهطععقءطعتةطو» م10, 1طن 111, م. 100, 11. 2

 الادط 22061 220676 قعاتذةءزئانط عمات 81138ءطم“ قسمة عاتب 1 12

 016 1 ةمعمطتسع هزدم» آل هتاعجست ن2 8919 هذططو ؟"هطناتت6 6#

 (؟ج0509) طتص عممأذم1165 510, 5611 لعدم ؟ةءاعدصس لمت 080ه ءط 016 ةطقت 8-

 ععجمدس ب ةهم2 761016586116 طقط» 1ةهغقهط 771606 جاتتاتعاء عععوطوات 7610

 لصد تانقوتتت ةهنطقتت ع قطف 1ةققأ ططقتت 111131021160 .6ز10618 170171162 1

 مم6»1ه2 6650ةو62 18 ؟0110116ط 70ه: ةطعوت, 06ه )هله 110عوتنت 6

 محن ه2 1 هن1ةمصصلتت ع 861261 26ةهعوود 20 ]606 انت عمن ةءطخت علكة, 6

 ل1غنو همعط 0316 مهد 8ةعطت و لعد 1ذامس ةمفاعطساتع 1 ءنععاشممس عقاطعماثتع د ك00عاجغ تت ه1" ءطع
 عملمسس عمت 156. امتع ةهلستعع تدطء0عدأنءسلع, ةزعسلتعط ؟ءدتع مةق5ععطء706 1[8هد:ه11ة عم ةزقع
 مرمر عزك طقطوم ةزعط ظدعطت دق ةسقعطقتتستع تا ءاععم ععسقماطأ. !عا. ةءطق' دن 0

 ع5 5والوسسم 1[1ةعدذم ةعا111, هل. ق1ععوم011 نمت 5. ١

 1) 1م 6همهاذ:و 1نينوةءصفر1 ءععأ] قل-1 ةاحصمفطاتلع هل. 1كمنتنم 1247 7. 20, 31. 110 ءاض
 ةطصاتءطعو 106 لعدم دص لعد لدتا ععماععت. طوصقعاط 5011 هد دان لمطقس2 63 0كعمص 10ةاتكعا
 ععودجأ طقطعم : ىفوعأ لت 12ععطل لزعصق7ت0 ءاككوهذ [تءطاعق هقعطر, 55 م1156 لتح 6هأنا 06717“
 قمع, مة هي مةطخع ذعار, هل همزعاك ةمصلععم, رعدص هو هستكوطتن 15[: لعد 080 نت'عط
 ىمعلعم 036 آس لعزم ظسوعط ءاطععا1ه معمم ةمدصتت7 ع1: 11 ءعاعو ؟ةمطصعاطتار 0206 05585 01 5

 لقمان ععاوط ققان.”*

 2) م1 ةسمنوت طعاسعأ, ةدابتلل 11, م. 63, 4 ؟., ؟هلعودقعم 11ه074 ذم :1ادسعم 065 هطق سعت

 ءاجن لام وأ ضرع يف ةملظم هدنع هيخال ننال هللا دبع هللا محر

 تانسح هل تناك ناف مرد الو رانيد مق سيلو ذخوي نا لبق هلحتساو

 !ةناتيس نم هيلع اوزثح تايسخ هل ىئكت م ناو هتاتسط 0 0 ١
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 عمومس ذطص هس زوصفتس 19يوم ةهمقوعفعاط+ ممملهص ةه11غهر دس ؟70مطقموأل

 ان ؟همعوطو» هلكاقسأو 1طقو 111, م. 122, 1

 1ص 06 7مم عن مص ع 6مم, 016 60156 6ععط طبمطصعو 0061 8

 1كممعطغ 70 86مدهكم لتعمعم, همر هزهذ 8وعاطزلو ؟160هءطم]غ هس قطمغط آر 3,

 وم هو طعتمدم مهس هوأ1 064 متعطغع م16 طبهزطوزععصفر نص 065 1ةنوطصوع

 ىتلاعد لتممعد, طومسم6 ةزعط ةطع» م. ثنو 13 (ل. 440, 15. 8. 449, 10)

 ديعط ةتتك لمد قةسفوممدعط ةهتسمو 8موصسعمر 068 ت5 ة3عمهظ م2468عغ: ,رتعط

 ةعطقسو سدتعط 70م ممعتسعم مكممعمر ةطصن 1م 1119322611284 612695 ط0 68ر

 006 همق 8كمععطغ ؟ور» هلسم»» 85ه جن 01ةصعمر اعط اتعلم ةوصقك لص عطل

 ععط]لةءطغود» طلعدم» عامتعط ةءولصر هع مصع لقصص ةعلصو ةعطوزغ دقهعاطأ

 مىمصس هرم ؟تمءطغمغ 006» طم, ةومصقغ ةهطعع» متعطغي ة1عط هطعع 111 ةطس

 لتعمعم, 611 هر هدوود مات01ع 185.” 121656 قعدفقةاناتقع 186 7505 481/-

 له 07: ه1-اآه0ةطت1).

 طظزس ةطصاتعطم»» ةونم متملب 1طزو 17, م. 222, 1 (؟عا. هدعط 1غطقت 1

 85206, 231.) ؟هم 06م ةوعوص ةطعغعع 0ص عمم ةطسصاتعطعس» 1«ةدصن عاععتنفغ هسه

 ظسفف؟ »1 عاعهز5 عوطع طوموطسغم» 720534 هآ-"مل0ه:4]]61 (عوقأ. 135 ح '539)

 هسووقت طع. قلك ةدقدم ها-وممك هذه 2هعغور مهدتص ؟ةع هتف ته ؟؟ةهطع

 طمتذ 0658 ©]1ةمطودق طووؤوطقر هم1066غ6 هزع: ىلا عسصعلق طهطو ةءط 601+

 1) ط©وص 1؟همغافسغ طوق 8هعطتو سفرستءطغ كطزو 17, 218,14: ىلأ مزاح وبا لاق

 رف فخ مل نا ءوسلا دبعلك نوكاف باقعللو باوثلل هدبعا نا ىحتسأل
 ل6 ثا ظعي ل نا وسلا ريجألاكو لعي. ندع همام ادام هن ذم جون

 11, 56,28 لثم نوكاف باقعلا نم افوخ هدبعأ نأ قر نم ىحتسال ىلا

 هل ةبحس هدبعا نكلو لعي مل هلع رجا طعي مث نا وسلا دبعلا.
 مزعععو دكتملي ةطئ0. همع ااسطمسسعا ممتعا عوقتطتا, له عمفدوغ طعطوم ةوآ! نوكي «

 طعي من نا وسلا ريجالك الو لع فاخ نأ ءوسلا ديعلاك مكدحا

 نلعب مث رجأ ]ءلمءعط مزعل لتع 8ةءطغتواععتغ لتعوعع ةمعدطع طعم نعد [غطهت 15, 5617 هصسغعال.

 طلع هسعائعمم ةتنعع هس ةعاطوءلموع 1:8311ممع :ءاتونةدعع هسل طسسقسع» 211ءطغعد 0
 مدح 1ةلددم دمعطتعكعط 2هقغ دمتغ 0عدفءإ] طعم ؟؟هعنعو تع هدد كهلمعسأكمسس ععئمت0عتأ. 0
 مالءوأنع 2. 8. ه]1-ظآدودورأ (عممؤ. 298 ع 910 م. 0ط3.) 22 ةدععس : "6 لعدم عال ةض 067
 ادرك دسع هد 1مطعرب 006 ةسق 8هععطغ هد 5مهقع نعمك, 06م 0ععاطغ ممم ةعاسع 11160

 طعتن ةسغ هسا طعامسلعغ ةعتصع 18ةطعتء. 13 ةعغ ةعطع ةءعطاععطغ مهد ءةسعسس 60816501661,
 لمم5د هم ةعلمعم 8عردتم ءويعص ءةسعك 016عووعت 6 ععم هلع زعمقءااععم ؟هماءعتلع كتعمع. 5ةتقصتر
 1, م. 98, /. 850 ةؤدجاع طق هع 0:0عممصع معن 8عةدصستعاعءءعتغ هصل 511 ءططعتغ هله 5ء1طو6-

 عجممءعءاع دس 1كامس ععوتجاتغ! 5ءهلطقؤ 0عع قسملسعاع مهلؤدت» 12 ئدتإادمع 00م ”هؤادنهتع 2
 «هلاقماعت» ىقسع طهعانتع, متعطغ همك 18هععطغ, لعع جيععسؤ مورد لهل عمطس توجدحرم ريكو مديد

 ععررةعأ >010عر 156 ءلص ؟عداع» 030205265 0.

507 



102 

 جاتق 1 ندنءطغ هد: لمد 1810116, 0067 هتتق طاتقأذ ضةعاط 0هدذ 22201686 260161215

 زءط من06 زو ةمدق5 7516 هذص ةءطالوءطقم» 8121896 ةءاسز 1عط 01626 اطتقط

 201 ه5 ط16ط6 جان دطنس 20 جاتق 8ةوطصقنعطغ هوهعط ةطس ة!11ةزط 2.

 52518 دونم هذصو 72611عوم موز طوم_سطغم»“ 8168, 516 80152 هلع

 "هددت 1طن 1-ال11113518]ع 0. ه. 22. 12161 كم ةط1616161 10121162 و

 016 1ص ةدقمءاطم» 8ءطعإ هد 12 56805062:ةهج 12 ما1أه12 665310611 610610,

 رع 06 82515 هعطود 06ه ءقتموطمب 06 لانس عوذود 6ةؤأذط 11ج ةلظنهتت608ر

 0من هوو 21255 هزسصعونةسصصأ. 1١1616 ةطعو» ةدتقوما"ا6ط16 1982062 6

 1١ هرممرءماطدم عب 20 ةه1طو6 الاقطسما» 70د 06» ختتكم1 قا هاض65 21 1

 طهمدعوم ةزعط 026 هتك زطتعو ا؟[هنغ6 انص0 ةطقطتخعتت (8ةةدق 1, 52, 251٠

 اله 06مةءاطود 2205360 186 06ه قةسقعم»تعط ه1 8ةعطقو م. ١ هلأ

 ( عا. د ل. 225 دلق.)ر, 5هدهعط هزه 51085 ةنقوونا 1 عطف 110 ةءطتت101 عاتات#

 طوز ©6016 هنح دطق0 نع ةزعاط هزسم»» ظمقوءطص101 عانصع 6016 1آطتش 117 3و

.2 1-3016 

 ان هد 1881عوصةءطقأ هدر 016 ؟هدج ةهتطم» ةطط1 عمات, ةاتا16ططا عم م16

 دا 60155 ةهمعمم, جقطاق ظفعط]و م. اثمحمر 15 (0ل. 441, 2, 8. 450, 2) ةتتعط

 055 ظووؤعةطودر ةزعط دص ةوزسمتتم ئطتتتت 1120 ”طوققود 661 06ه 261261 عتتع

 مان ع1نقوعدع نصل ةزك]1ءطق» ©6606 606ه: لسععط طماط تمعط 12061 لعد

 1[هددعطمت طفوؤل طم 21 18ةوةهم, 20 ةاتطعا# هج ة206ه* 856116 رم. او

 10 (0. 224,55 8. 228, 51) 098 ا[ ةزطعف 1"موططتتقات 810, 12 04622 8

 ؟011اعمدحصمد ع ©1ءنعطعتانل 1 عاعمأز أ عمعودأت طه آرمط ت20 12061 15 ه8 طقعط

 هنن 7161 هزطمد 7هطتعطقل ه]ن عاقوود ![ةهصفعطمم» طةهمةزءطسعأا 710.4 8

 اله ض1 :156 ؟ه> 2 ؟4500117] 111:01:111:0 (طهعاطل ةصا وهن: ططتمتة0)

 11 17-01 ةعامر 781. 018611 126, 0. 7.1. (61 21-"قسا781 1, م. 151)ر 161161

 ةودنتوطال 1, 0, 1835.

 راسم ةماءطع © 1هزءط عال 1 عاعم15 10 طن 81568110118 :26181010 :*135114107: 

 120 8011 ةءطمط ؟هدن ©66هم0هةةةه2 ؟450ة]15ط 6. 1188550 (؟ع1. هطوت م. 96)

 عمرم06:6 7006ج هما: تس ©68016[6011طعاث, 8011 هز ععمهوعت ه1 6ا2ر 264

 هران نم 2 تدع ام تلاق كنامما خ+قيقح ام 0 ل لاقو

 2( سر ىلآ ل اكس 000 5 0500 كورولا آ1, 52,

 147.11. 1516 طعز هانسم ريتك

 8( دعأز وهف حدلاو مكلا دهدنع ىيوتساأ نم همالك نمو آد 6815-1: مدع

 هزرج 7هز[عوممدوو 065 1-125-آآدص (ععوأ. 345 ع 859 كوجوست 1, 56, 4) ه0 ةزط كمان“ 8
 مطور ولعت .١ 1235830 ه13001-1 (ههق. 850-250 < 961-864 ةددننست 1, 95ر16 ٠.1
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 متعطغ ةطفع» لع ؟!ةطعطعتك 0ع 619 نطعصق ءهضاوس ععدب هلق طلق ةطصن لع

 اآبمطود06 نسم '150ه1عهم0ع ؟ةالنع عامتعط ةذصلر ةدعدساأ 1, 18, 11 ؟.ه

 1آلوو ”>13م7' 10 دس ةهقمساتق ههعاطط ؟ءةممءطتعلعدع» 11 ءطغسس عمل عمج

 ودم 8م مومممسل ته. 8. هطع دلع هل-ةنطات (عودأ. 334 - 945) 3216

 1565 هنس ةزعطعاءزءعطط] ءتطود ةص ه]16هم طعطودف»ءعطقا غصتعفعد نه طلع

 طعمف]دععم. 4ةمأع لع 8عدعقر موسم ةهلص 8عومصتصتع» ة]1غ ررعتص ههعط 601غ

 ةممعطوسلم»*”, (م0) طءفوماعطسمؤ مءهملعم طقمصور عهط هع لتف قص:

 رركعم2 هع ةزعاط ةغعاه عامتعاطل طآهتطغ هس ةدصصع» ءتصو نه0 0165ءاطو طفاغسسع

 ءةزرسمصتسات6, نط ةهرع تنتغعععذ 006 ج52 8قهاتقعي 0 ا“ 3263م2 006

 ةطو عدول هعمل”, 8وعوسات 1, 83, 45 2). الاوعط ةطلسجضتك ط. ءقطلعاامط (ععقأ.

 201 - 8292) طهوؤوطغ وك ”>152:م7' معتم, لهمذ دهس ةاعط اص 8

 . »زم ةسص ةقودغا 1 ءطعس "لكئمص هصل طهمدعو» عاوزعط 16165 ةدعوست 1, 20, 9

 دس 28, 2 3).

 قةسفدممعمةعطع ةطع»» 028 ١١7 ءةوودع سس 016 66226 46

 قةواعووو (تهطل). 1

 0طومطل مف دسم همقغوعوم لملعمقنس اسمع فعاععدو هلم» دس ةزسسم

 لعق طنطا ةءطعص اللدجتمة عمغمصعر, همعط دع ةزسصصع 06و ءطعافءا1 عطعد» قصقع

 ءطم»عغؤورطدصق عهطر ه0 طفوعطققعغو 0هعءاط دطع آ١[ قعد ةءطمس ةص غوةلطل-

 لتوءطعس مءلغوم 036 51غغعدم]لعطعع» لعع لسل عمغسم. 1ص ءاضعسس ؟1ع1 طقطع"عد

 1ل[دقعو طوطمدؤوم هتعط 036 ز83015ءط-ةموطتعءطعس 18 ءان عتمطعمطتا0ةهمطعس

 مسقم» لعد 1ةنسقدعدعو عع جتدع4 ه016 045 8 6مدصانق 2015 01656» 1246.

 8ءابمس» 83202 م1لسصعأغو عدد مددطل ءأص طعقوض062عمو 1 ةمذأ أ 4

 1) ءاوس هلنع هماذو هدماح نوكي ىتح ... نجالا ةيقيقح كبع غلبي ال

 9) رغسلا ىف هتالح تيوتسا اذا لاق !ذيرم صخشلا نوكي ىتم هل ليق

 بيغم او ديشملاو رضللو. رعع ةدملععءاع ممم زذص 0ع 28علعماأمسع ؟00 ,ى 00445 عن تا

 2 داهمت عطغ مةمفاتعط لع طاطاتععطعم زم دتمورو 06م 6

 3( 0 ىدبع اذه هللا لاق هتينالعو لبعلا ةريوس تونسا اذا. +

 1ن5 ةل-ااوم مدع مذلاو جدنا ءاوتسا مع 3ع ؟هطءلتمعمموعم 0عق اةمغعم 1]6ةسطعمك

 ©ممعتع 125,1, معا. ةمعط 27ءلع 12 م0 .[ملعأقع هلدصقت هكأ ةزعط ةطسانءعط ةسمدعاع "1

 قلتم 1طتق م. 150,17 طماع اينللا نع ىسفن تفرع هللا لوسيل ةتراح لق

 .اهرخو اهيهذ ىلنع ىبتساف 1ةزو 19, 293, 15 تمل ةمماطع مود كسعس هرقل
 الوسم عقطلك لع عي لعم ا؟دلتكعم "سمت 11 ععمقجغ طقطعم ةول].

 ٠ ر 1 تيارا تيم ا ل را يس حوو
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 1601-:1110701, 60. 8. طبهط0ةتنا“ 2. 28 15.) 114 320616 2 ةطتقطت عل ©

 1آرمطععقةأمع نم0 قةسسفقم »عاطف طخ دط قست ه0 ةءطم» 1102115 ةهدر 16118 77نةان-

 اعط, ةهز15 ص ؟هدنقت 0همن وت 1"هدنطص 1 1116 5م11161881121011312 861, 7

 رسمها مطت1هةممطتقءاطو 8ءطصتقأه هتك, ىسدح هزت عمطق 708562 1120 .2118111*-

 ][1هطقأمت> طوطقص 0615 ةطو» 8وعطتو 085 ؟؟ةهعمرد 06هق3 جتدطلر 06 نع ةطنط

 هزطمو مم 10طغ عمه 1"هصلوتتم6[21 06١ 1طبقطتتق 702 062 116156128-

 م016ءطغوب 156. 1 101عغم ةهسعط طتمتتس عد ق4طقءطقاتا7 28612 . 061 55و

 عمو مزن دطتخم 1"ه:ل عدس عمت طمتق لمص طمطعقب 063 ل006مكاتتق 12 1118

 عواروعطق 7ةضلمص اعمدصسغمس, خ20 نطو هدف ظوتطم طه: كلاتققم11616

 8مهزغم الر 5 (ل. 148ر 6. 8. 143 هستود) طوذمطغ 8ةعءطقور 0888 016 18821-

 طقها ةدصص ]عوز اتت عماناطاأ 60د 5:1, ندد ةزوط ©6016 51 طقطعت»طب طلعطأ

 جاو ماع 1امص عدم ع 761611ةطقا» ؟هةزا1ور هذاكو نست 1018626 ©0161

 عويس م]د, 006ه: نصح 016 ةساصمطاعةود]ع هذ 06ه طلتك هنفءطعات انآ 81عط اخ

 1هصلاعم» تطل ذط هد 11 هز268 ةسوطتا77 65 11821168 2 عق]182 عق2. آل 56

 ممكن ةزعاط طقو»اطه1 جتتك 088 11ه هذد68: هر 1[ ةهزوودن: آ1 هد 016 ظصقطقاا-

 عورطاعءوز6 هتف اآظ1قطه تان" آ96ه]15 ةطغر 186 716 ةلطعالر 06 1"همقما“ طملأت

 ممماط هنق]ةةءطعس مقءطقو. لودم» 1[ هزقو مهم ظولعع» ةط©٠ط كفطلهالقط هلع

 ال1291 (عوقدأ. 108 - 226 8ورعوس] 1, 28, 23). دع 59عمو: آ1 هلع 0885 ا! ةآك-

 1[1ءطع تس 068 11ه]611ءطعط» 71162 ةهطسغاطوطتخأر 186 716 )622820, 0617“

 1"هدم»ع طلت 81هط 006 ظاسفمد عاتفف ة181ةةءطمعت م قةءطخو +). الآف. 6

2599 .501 8832 .27 

 1ص دوم داه» قطوعطستغا طوورستعطا 8ةعاطزو 016 ؟هدمءطت هل عدمت قطاعات

 ؟مح نز0 حصل هنوقطستق ذة 2. 1هم1161 م. *ه115 (]. 4011. 8. 410) 6

 مصفتعطاغوم ؟ةنوعءاط1 ةهلمدم» 11 هزعمد نطو 016 © ءدعع 0هدع ظمتطقا ةددحطلع ع.

 ]نو ةم]1هوؤ6 زد 00ه ظوزطم لودع» 1! هزوود 181 51/7511 5. 27010 01-71

 1) ايندلاب اًيندلا ىع ىنغتسي نا دارأ نم لاق هللا دبع نب ركب نعو

 ءافلخلو ىبتلاب رانلا ءيفطي ىنمك دززو 111, 149,19 ءىفطمك ناك هادف

 ءافلحلاو 0هق5 ةمنعاط طفز ظوعطت و ؟ءطل]. ,,1ةمع» محلا 5:هط 006 1لسقعم ج88 05616]8115*

 1و6 ةميتعطتة ل1 نط تنص طوهدصصت ةسعط ص ةج0ةمم تدهطلمتتةد من ءطعت 01. 86: 16
 مقاما ظزقع 1طن ه1- 5214 (عمقأ 200 ع 815) م0عءعقو 2, 83. دم هدععس : ؟ه>: 01غ 1611ع120مهق-
 ىلقوعمفءاططمأ6 هصل لعد ©61ةجطوات 815 811661 طغعصتتاة, نسهح 085 51ء1](1نطع تا ععات1 6ق3ءالو 15[

 ىف ظنسمتت, لعدن ةعلزسع ةمءءات عود طآقسلم دمت 117ةمدعت» مواطتعأر ذص لعدم 11ةءاف 5

 ىمرلعمر ه0ع» 16 ظلاسعان, 06د“ 1عدفد» طمتغ طاسقعات عالق ةاق]ةةءطخ: لبيك ب ىنذلا لم

 فيظنت ءامب ةموهزلا ىم هيدي لسغي ُئذلا لتتم ىنيدلاو ملعلاب ايندلا

 ءافلخاب رانلا ءىفطي ىذلا لثمكوا كمسلا ةويسست 1, 59,714: العا. طتمتم قطو
 11, 5 (ةاززود 2206عو !8[هلمهسس 624) 11, 1. '!"ةقستاأاط 4.
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 (91 طلق 1715-161 طلق 71712). 13 عوطق»أو تم 0مم عط8ةوقغق2 01118121216-

 ةوستودءاطعت» '؟"طقو] وعود ةعلسو» 261غ نصل موجع 7ءقم20ععق طءءاتطسغ 62

 ةوزسم» ؟همعوسغط ءنغ سصتغ لعدم 182016, مهقاتعع ةطسص 0هق ظم1غط2ع202 06

 186مموءاع» 06 1ةسط1 عمد دس 11201: طهتععا موك ست0ع (10-1-11184"077157*-

 1771 7071-1-7 (ةدحعوست 1, 38, 2). الهدد ةطس ماتطعغ 06ع» ها 5ةعطق

 همعمفةطعغم ف4سععم»سنعط م. همر 1 (ل. 402, 1. 8. 410, 12 5) طفت: ىلع

 رقمغط ما موس ععتغ 6ءع0هدغمأؤ لهمعذ همس 06م ا[ ءا1غ همهدعع هسا جا1عم 808-

 مسسععب زد هقطقو 72161 ةمائمء, ع1. ©هقدتتت م. 14, 3 ) (ةسعط اآطتو 1

 162, 15 هص0ل 111, 22

 فةسك ةدقلدج 201عأغ :5+: ها-اللءط “هام (181-118 حج 136-192), 702 2

 8وعاطزو قعد ةسفدمسعط م. هر 2 (ل. 402, 41. 8. 410, 21) ةسكاتططغ: 6

 - 8ماطق] اهدس ع وتغ طءلعدغوأ 1١ هماعوسو» ه5 ه5 © سعمدتست 24, 5 [غطقك ان

 رم. 344 2 16م 21-ظطنطةهاع مدع ءقسع»ع 06 ءوؤودر 036 ةهتص :26] 16

 ةوطل ععمعءطع ءطود طقطوم. طع ؟نج0ع ةعط]ءءطغوس» عع 06» ,, 6 ءاعطعغع (نطسح

 موممدوسم” ععدوسسأك. ةدكدس 1-31 هدا ةءطقأجوو زطص 6ص معد طمعطب

 هع رمد ةزعط ة2عغور هع طقطع ةزعط ةءلص طعطود !اوصع طعصاتطغ طصع 3 "26

 عم جم 1عطود 1ع زطص ه]1-ال[سط 2 ةلعب ةءاصع» آل[ هصععط ة6طعع صقف ةم"عاعط

 انوطوع 016 ظظساطم] ئةدساع هز طقغ ةاعط ةطد 21-الكسطة هلع ممطعأوعط عمقاتق-

 1 دعرلا 2ريغو سنوي نب ىسيعو لينح نب داو ىروثلا نايفس لاق

 لمالا رصق وه امنأ م. 78,18 طمغ همدط ةهد ةدعمات سبلب الو ظيلغلا لكاب سيل

 ءابعلا. ومما هسعط ةديدسن 1, 39,11 سنغ 26م ةوعندمنو سبيلب الو ىشخلأ لكاب

 ءابعلاو ظيلغلا. مزه ظءةراعمسوم» ةموم لمالا لوط مجو لمالا رصقر نو صعتفدف
 لتع ظمضقمدمع هد ]1ةصععف ةطءطعم طعلعمغعم, معطسعم ءةسعم ععمدفعو ظفمس ذص ؟اقفءطعم
 ظدءطععم ءنه هسا مءىلعم زد طععمدلعم5 ةمقك معا: ءطعم اظهجتغءاس طءطقسلعاغ. ؟و]. لط]3 ةطعت

 لمألا رصق ةخليضف 17, 329-396, لعدم 83292. ةطو» هرصقو لمألا ليط. 1ع

 د. 2. دا-8:04. 111 ع 15ه كدنهم ةطص ؟ةلسكم 2]-:ةعدستم (ععهأ. قويا - 851) متطعغ أد

 ةطسلتعطع»ع قمفدمعمعط طغت: ىهل16و طقغ ةعلمعم ةءطسمعلكب لع ةءطسمعاع ع5 606[ 6501عمقأعق

 دوغ لتع 60ه56غىكععطغ هس كهع ةعاعطعسم عع 606ءدكععءظطغ آكغ لهم قستوعطعم "عع ؟5هكطسسوع

 دسك ةملتدءعطع 6 ةغعع.» 0مععتعت 19,2.

 9 رقفلا بح عم هللاب ةقثلا وه دعزلا كرابمل نب هللا كبع لاقو.

 ةمعط 8كةخسص هل-:ةعدستس ةيقدعتاع ةتعط ذم ةعاطعم ةزدصع ةطعع قم ؟؟ءودعدص عم ةدطلت الع

 ةسكحمع ةقغ لمح ؟ءاعدسعب هد 6061, لتع 11166 156 تويعطوسعق1165]90 قمفطقعمعم هسا

 امهم ذهغ ؟ها]طوصصعمع 8ءامطعتع قعم 8عمعمم نم هللعد 8دهسهادموعم] ةللاب ةذقتلا هسأر

 صالخالا هرخأو ربصلا دحطسوو 1طدغ 1, 3545, 0.

 اتكيت د ل نكي ىو خا نوح مرد ع
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 عمرنا ن0 تصوت“ 2206ةد عمودعأت رى,آ2ةه 18[هننةوطق»» ةص 8ص ه]عهطتلعوأانا

 زوم ةفةمعاكم» ه1 06 181هوءطق» طوخ ةهذص 1011 2ةدسص م 16 ةهطعتل

 نطو هزط ؟ه]لع اطهسس 016 1[1ةهدفعاطمت دتتتع مت هده 8560ه]ع نط ةزعاط 8ءطق-

 ممدز 06ه 8مم ةءطق» ةص ظصغطقا ةةدساعمت؛ ة3هطفأذ 016 ا[همقءطقمر هذه هط6م

 101جم ةطنس٠ هلو هع هزصصما ههعط 1200و0ه دس 1750 ؟ةطتقت>0 61268 001-

 ةنعمد ةسكعساتطها 5 ه5 065 28717 هآ-12هدء]ب70 اعونم, هذ1أغ6 .ةطتقطص 016 56

 ماهل هدتععععسب 020 016 84ه556 وع 7011 8ةوتجط ؟هدد ه2 01 6طغءتنإ

 مءاطقعم, 016 ذطص نسصعدطو2. 108 8011 016 113156 065 81352 56538(

 طقطو»: ررظ61 فلاقطإ! 02د“ الهم 185 هد "وطبع 186::ةءطق#» 2116 6 1ةاتح

 طرعود» متعطق ظفعاتم 5-21 ةقءط70, 06 016 ا[ةهد عمد طلتأ 2ةزئ8نطه 4

 8ةمواك, لمدن عط 2011561 120 آبعزط عقم ندع ةذعاط ةواتططت 611.2 711 062 1©76:-

 طعوزذةممنهد ةسقذم»نعطق» 1طط جا-الطنط3ةلعو ععوطقتهح ج26 21062 6

 101ععملعس: ,,12ل16 21600 عقذود 11هدقعءطع هزت 01هز هحتعماترب 036 ةزعط لة:

 016 طظمواتوعتمص هسقطتععم', 8ةدعوست 42, 32 ن20 12 (؟ عا. قطوأط 19, 5):

 1مم ,,هز» 5615ه اللقطسس ه2 م1 1[هصوءاطقط]ك1هقدود متعلق ععطتات#

 ةمطقأمهد : 016 6ة]مطعغودب كمص 1ةطصتنع ت00 016 1"عةنت06. 9١ه 016 6 6-

 1هطمنود عوراسو ةءطقتسأر 71166 ةولصم ةدلتتسكات عمو ؟؟ هاكر هم لمص آكقصن#

 محامو عطور ؟هدئ11 65 ةملسم 016همهز1 عم ؟؟هلغ دست ؟هدن لنه 1"هدنملم دتعطأ

 ةهعاطقوأ, ؟ها1هدئأ ةوزصف» (طقةهلعطوالر 8ةوطأ 1, 2. 48,

 ]لوم ةسمومانسعط 661 8ةعطزون م همر 5 (ل. 402, «. 8. 410, 265) ,,م8

 طظصغط ق1 ةةويسلع عزا طومذوطغق 0ةدعتسر 0888 طمهت طن مةتتعوضا] 1 ءاع عقاأ1 1 ءطمت

 62906 لمسصلعطو»ع ةعتر نصه عم0ج101ع صح قةتعوتط]1علاع 06ه انكتب ع”'ر,

 ١011 .114/1/0:11111100 511/7711 1510 * 0 هزدو (102(-198 حج 831-١25 3), 1أطقأ 135

 م. 345, 14 !). قعطعاتعط م46عأغم هدد ةهتتعط ما 89عع2: ررآلا هزه نط [2عااتعأع

 1 ارباص ءاخرلا دنع اركاش نوكي نأ دعولا دح ليقي ةنييع ىبأ ناكو

 ءالبلا كنع. ]د زووم 1[هدددصسع 215 1ةقمتأ هد 065 2:70 ةئدستسات 65 ؟هدج دانه "1358

 ١ ةوعطلتءاط 0ععء]ك هو ةزعط ةطفع دصتا ممعطب ةنعد 11201عد انطون عملس 1 03عو 18 ععطودط6أأ ذم اند عا انعآع

 ءالبلا ليع ربصلا . اس ةءطخع طفاطوسساعو 53011 156 ةدصقم زط٠ص 11558 م. 800, 21, 0

 ك1 نطمدستسع0ل 03غ مةطتقد» .1ظوصسعم لقسصتغ ءطقسضد]عء21316, 0هق5د ةزو لهفق اند عاتتعاع ع

 1ه1018 هداععععمسءطصسع» 516 085 61321 حرب امك ءاليلاب حرفيل مدحأا ناك نأو

 ءاخولاب مك كدحأ . 7عا. ةسمط اكممق 11 م. 152, 8496. 1طزد 11, 247, 8, ةممح آغطهأ آب

 649. 2117110146 1؟ةزوع 156 ه5 متعطت ؟هد ةللفم ]؟ةصمدتفءطعب 5ةدصطت] ولن 3
 رىمضلعصم. ؟زءا1ءلءطغ معزا لمحتس لتع 1ظمودصصمعم طقطعتب عمدام]]غ ةذصل هلذ لتع 2:همطعاعت. 18م
 ]30 1ةءطع [تمومرحتسع 01عدوو 1150714 15غ هتعطت بصح هطمعذءطعتسا اء. 1؟عا ظعضدعطهأذط ةدعر 488 نسل
 003: سمحص 5011 6016 ةننع 085 5ءطلععطكو ءطوصقم ةةت]لءطوت" ةعلس متع نع لهق دو. 1[ ةءطت1 ط3
 دا د00. 20, 28: دق ةمأ1 هتعطت 516 لتع 8ءالعس ةولصر 016 اطتو 6ةأطهل م1عأقءاتر 7600 6

 6 نتثعو هةناعاعدر ةطتخقص 6ةؤغعرنط ةطعد» 1دعطعسر عدص هزه 5ءطل ءءطغوو عاق طتنعس ز 7721: 71086 01عآ-

 هنو“ 011 ةر» 010/1: همأم ةد» 07
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 عملس1لن ع ذهكؤ تأ 001165 8هدؤقسصسسسدس ع 2م1606عص, 0ع طقغ 016 !ل1!01-

 اعورصصسءعدطمتغ همموزعطغ.” ةوعوست 1, 45, 3.

 لود ةتسفدد 06 طءامعسم غءوؤود سس ةعع 226علقؤغمص 21461 عد ةقاععأةصر

 هذآ  ىءامف»د: ه11:*7)1-1 (عمفأ. 215 -ح 830) ةهغ 06ه» 8دغع م. "ها, 1

 ل. 401, تاغ 8. 410, 16): ر,طل1 6 18متطق] هوست[ هنغ 5ءوؤءطغ 08218, 8

 هللعع نصغق#]دمدعس متعلر هق هج ©0146 ةطاعسلع#*

 41 27771 ععطق»أع اممأم ءملمو» ءامممووم ق4سقفمددسع هده 25ه

 متعطغ جم زروصعم ةقاعاوم,ب 016 ءتسم 66:1 ءطودع ١9 ءاغئساسدعسم ع 101-

 لممعغوم. طع ممعلتعؤو ظمتنسطعاؤ عم 18 مةعدف هصخ طفمعسصم»1ع 0ع» قلق

 222 ووعوم 1يمطومعكتطعمسع مدتغ لعص ةمصعععو 1نعطومب ه036 همت وطعم

 . 6 هولسممسم ع ذص ةل1غم طفصلا دس ععص. رياح معصم ؟1ع1مج ممم ةطصع هضم عمق

 غد ةلسم ععاعطع» ةمماتعطعس» عمطق»غ: ,ىلل16 ؟؟ 1غ 81ةطغ لعصر 0ع» 816 ةاتعطأ

 دسل ؟ه201عغ عصر 06مم هزه 81عطغز طم]غ 516 عم 1!"8عطعض0ع» ءآظر 0

 عوحجمسلمغ هع ةذطصب هممولوطغ 06م 8دعطع»0ع هزعب 50 16ةغ6غ ه1ه ةطصن”ر

 8وعوست 1, م. 63, 0. ٌ

 : ةسع همه ةقطلدتادط هل-ةدؤئدمسك (مسص 250 ح 864) ةقعقم هل-505زد
 00. ضد, 9 (0. 399,5 ود. 8. 408, 48) همهاتءاع عوطعمسر 50 هع طعتفدا 8
 ركمغطقل ىدساطععتغ طووؤوطفع ذص سمع ؟ يمتعطغا هةقفطصوع طعأ طكمعط غو ه1! اودع

 م عصط عا 5-41 ومت م0ععغو مقسلتعط دم ةوعوس: ,,كلهق تءعاعطعس 06 عمأ أ

 همسمةط] غمد 8عوصصعسم عتطغ ةتعط ص لمعت طتسععس» اوصل : 12 868مع261062-

 طعتغ طه1 © ةدوعر زذص ظمغطقل ةهدسصلععتغ طغت 11هعطغ»1]0!عمددصس عدطعتغ نصل اه

 6مهءطغ عاطعتغ هسه 8اقعلم”. 8وعوست 1, م. 80, 35 3-51 روم ةزص

 1) ةكنغ لمس ؟؟همغامسغ طعن ظدعطزد ةانصسغ نع 1دمدسمو طه (ممعتم 14,8 كرت دعولا

 عت هللا نع لغشي ام 1ويسعع لطتو 119, 6. 7”. امالك دعرلا 3 انعمس لاق

 هللا نع كلغشي ءىت لك كرت اندنع دعزلاو اريثك- 8خدح هدعقطتان طمع ذه

 لتع اظةدمددصع ةصن اطيز 11, 168, 26, هسصف ©0هقعتحت 20, 1 ؟عا. ةسعط 1ط]2 111, 144,8 7”. ن.

 الجل. ةسعط ةل5. ةطالع. 9. 8483, ةقر ىو كسع ةسفتككوطل عع 1!همغع 21- 2ةةمتف ةهاطقلاعد

 156. ال15. 5ممعد وعم 2”. 8291, 53135226 1189310-31 لعف ج1-هوقطا 201. 504 ههاعم, 4
 هطتوعع قةسفكمسعا دس ةسلت طعم ءتفع دعس ةطع 5هاقتسقم 2222+ جموعفعطعاعطعس. 11
 1؟ءموءعءطقعادسمع 20-27 جع دمتغ 1220:6146 ه/-70+ امدمتسأا ؟ءويعم ةطعع» ععسعاسمدسسعم 1823
 ىه81 ةدعاعقمس دن“ جووجع ؟هع, سم هل-18غهع7 دمتغ 0عمدعاطعد اكسمسر ع 1غ سصتع زعلمعط هتعطغ طعطعسسأ.
 الوقد لتع هامد ةموعقطعغعم 2عق قةسفكم»اتعطع موس 1-21ةهمعت هسا ةل 123ه تسل, طقأ ةءطوض
 31. 5ءطععتسع», 06+ ظكملحتس ءاع. م. 235, 7[. 2 ةهمغ 6ممس4 عم [ةططوصقعطعم ال طعس عأمممع
 ناعومسأ. اطادعطغ تعطغأو 1غ هطعع دءلصع قموعدطع لممد لتع ظمأ عتلمسو لع فةءاطعأاعم 1س لععأ

 [كومدعد, هاد ك50ز5 ا. 0. 406,135 5. 114 205 دمع ةطسقمف ط. 11عمطول جممتعاعءطخ

 8) فاصتاو ةرلق نع دعزو ةعفر نع عضاوت ةثالث ءايلوالا ةمالع

 وق نع. 216+ 2مو زم عع ظماطع] اطدسطعتغ متعل داقعاع طعامدغ هسا سقس طقمستع دصعطم
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 طواعوسم نتما" 516 20 6 ةا1ةطعأود» ص 0طستصقق0. لق ءطقتضةاعكاه1ة1ةءط . ان

 عمزمم ة4ةصقعطقتت اع 702 1"مةدمست عاعمز6 510 ةءاط 8مانعط ةتعولانطتان:

 رر األ هز١ ةمزسم 8هم01هن ع متعطت 26111241, 0هووو2 150م 186 216113 761

 ممزسمم» ]![ةمورع متعطق "ةهزط18أر 0ةهقوود 11615 186 21612: 7061 8615 2

 ماعطق طمتا1 ع طقاتر هوقو © ءةوزسستتت ع 185 د01261118, 20 81168 طفاناتطأت

 هءاط جان 06ه هورس عر 881821 1, م. 80, ٠

 الا ةهعاطق وسم ىلع اص ؟7ه»ط ه2 عوطقد له ةهان1 ع6 2هلكذو 6ه16ه عطا 281611,

 1م هدمت 8ةعط]5 7022 7070 1ءعز51885 71106, 010166 ةهق ةاتت' 1181-

 1هعدصع ةوزطع» 866ه]11نص عطمطستة6 ةاجتتت 2اجط0 1 ةل]عوتصم1262 161 8

 210626 ةولسر ؟0قأؤ2ات856ه11ه2, 0885 8وعط]و 12015 ةواطعا“ ع08562 لآ هل ماتت

 جان قةقاكعوور 06م هد 12 9]11103-21 ز ةهزدما“ ؟97هنق6 088 اللوم "6061, 6

 م1ه 5و1 5ماتطععود )001ةءاطمد 110ج1186ه هطصق 86هزةم161 185, 0هءط "611

 وكم ةهطا6 معطل هع, ةاماط هع هدعطعورسو» ظلعطقاتت ع 068 710 812511-

 مءمط]1 ءةومد, 016 ؟ه 22238886562062 5158, ةاحتط 1'هز1 8615865 ؟ه2 6325517,

 ممزموذود ن6, 06ه قهعءط له» عوص ةموز عاوممس 81 ءطغدصع هم عوطقعانو 4

 هاه هذصو هز ةرطص مون طتقءطغمد 10ةءطعز2 0284 112561 062 آطبع176175 8

 8جللقالات5 22ع6قما"هءاطعاب 7 هدخلمد 0م. فق ةمدتعطق ةوطحع نع 016 طمطمع ةتكع

 [ةقواتس ع 826ط]85 مهدد 1؟جطتنقت 11 ةقود 065 كايطلر 0988 هز طتعطت لعدن 8261-

 ة1616 لمع مجسط قست ه0ه21ةءاطقا قل1507ه2, 702 06262 ها 80285 ةططقتعأ#

 ىو, ةانعط 02 عم101عأ 151غ, ؟ه> ة4قاعه هدر 050 1"ضوطتتتت مات 801هطع 11320-

 1]سصعمم» 21 ه"ةقطام» 20 516 ج15 ؟0110116عط طتصخاتفةوه]11هدر 016 10 11761“

 [لوطوةموسصصتط عز ةءطمط هن 11]1266ةلعذان6116 د20 220811516 1 همز

 عممم ماعد. 80 م:هزهأذ 5. 8. 692311 هج ه1 1 21115 ه1-1كو هت 1), 61* طاتث'

 لورنس ةهزدعا 101658401:1 طةوعتطعر 701 هده ةزوط هذطقم 2 عوانة انه ةطعط

 50 وهلم ءاط ةمزسع» 1كة«مو»م اكدماذهزود 701161 1طزو 17, 252,45 5). ]م

 مرنم ظوامعم ندع 016 هل عرحسع ؟هد 1مكطقا ةةدصاعمزا 61 ل1 ءطقاه]11!عءهدتحطت ءنط 616 1

 ةسعط 016 ةمتناع" هن 811106 طعطعتب لتع 1105 هد03 عاععأتت 9 ةردفقلا عم دعولا 1611701

 1هدوةس 1, 2 م.

 !) 8م سهعط 1غطقك 13, 677,6, 84. ا, 115 موصل“. ىقركلا ةوطمتسع هذه 1'هطلم# ان

 ةولسر زولمصتمللف ذهغ ةطزو 11, 956, هل. ىبيركلا ناقه
 2) طلع اةنطعض ا 1 ءطمصع 0ءدنه ا ععتع مط 01هم عع طقأ لعدد 62511 لعد ةءطقت” أعد !"ةلعأ

 رصف معطع»» "1!طفمامععي ءاسععطت»ةعطق ن0 ءةصع ةهمعععلعطستع 20ه1عسدتلع قلع 020 591061 261:701-
 عممستمم. ؟عا. 1 [غطهك 1, 672,141. 6 ةمقلت مألسعأ ةهذص عوصمأو 1[ةمتنعا لطتق 11, 2911.
 06 تانعطغعدسسع 06 هوءعاع . (كهوعمقمتا هقمرك) دس لعمح هع 1ةلعنطماك, م. 292, 19 نسل
 24, 016 قمت هملسسع ةاطءر مقاما 1[ هقاعاسم عولط1 هل عععوس ةزعط نع لتع عمرتتس عاهد 1 ةنععطعات
 هسمقظعط]. ىلالو 8ءزقوتعام طتطتسات ءلخ 0. 8. ةهتتر 0858 ةاط ,,6620386:*:, طوما1؟. 0ع 1[ةءان ]ع هدتتن#

 ءزرتوو ©ةممووةد (أ؟م]1. آ[غطهأ 5, 116, 5 1) ةدتك ةولص ةسعو 5و ]نصعقم ةةسطتعار طلق ه5 18216,
 رمزا هو ةهزسعد طءوزمت عوير 11علع هدد ةتصع ةهدثط1ةدوؤو ةلءاهحتس هنأ 0061 08585 161



109 

 عمزمعم» 5'1علمممصع هسكعتعاط 1 عمم 1معوطوسطمت؛ هصل 62عع ط>عصتغ عتصع

 ظوعطتو منءطغ 50 معز, 016 86155 ععصت ف1 عمم ىرطلق ىدع 801 عم ططسصطم

 06م” عم ؟هماوسععسر لطقو 191, 2512, 2, 006» ةذصو © 01[ةع1 معطل 2 طلح

 مقعطاومر آذص 06م سمس ةزعط طودؤقسلنع ملزوم ةهنص 1 سهملعم» ةقطاأ 0مم مدتأ ععةدق-

 انذاف قس عوؤان طلع 21165 هس عت 06غ, روق ةعتس طعهنلهم ؟ة1ةص عع آ852846ر

 نفعا (9, 5 © ظدعطتو لمس عغو ؟1ءاسعطت» ممد عم 1" عوصصعم 116

 تصل ؟هممعطسو مدماتعاعط مهل مسعر 2مم لصف 8ءدعطع10ةمطعتلب 016 2عق

 1و6 مهد زوصع» 181ءالععتأ, 036غ قوعتس طفعغوطقب 0هق5 مقص ؟0*

 ععطقلتغ مص موملعص من11: ةتصو قصعم»دعطق]0ه1عاععأأر 016 ةلعط طاتتخ 315

 ل ء5و805ه1ىع هصق !هتعطغ 18مغطءطباة عطف همو[عععاككب 016 هطعع 2ععا 186 0

 لوصع» ءيمتفءطعم 8603«دتق1 051 عاععتؤ, 016 هتعاط 6ع 81666 0ه0 8711

 ةوررتع 2116 مهمدععط]: ءطع ة1كساغؤم» مءةموعطغتس عقر011 طتسع ءعدمأمت !). 17 ةطع

 ممل 682211 ةتسعد اللهسم ةممقغ مقطع 06م ذص 06م ا[ 056 1ص 06 لاقطم

 »مود اطةرع» طععمج عا ؟عأاعر 2071  قعق1 ©4701-0116 147 016 129086 جال

 هاءااع, ةممتعطغ هتعط ظوعطتو (م. ام, 198. ل. 212,11. 8.. 215, معصسا.)

 ةهمامعط1ءلعم عمجعد» ةماعاطم 18 عموماسعمأل ع ةسعر 1206م2 هم 060عاعاعطعات

 الإ ععمتقوو متعطغ ه5 ©01مء«:هن(عتن, عم 0 عمت 218 هلط 608152" ةهلع]1 ا ةطح

 قعرسصسع مهد 18ءدغ. 6, 16 طءموتعطسمغ 2. ظطوصفم ةطافطصعم0م ؟ةعطقعاغ ها

 ةاوط عمومم» زعدف 1656م ءزطسسع 063 6017م عوت عمق, 016 0عص 1"عورستت عد

 جل ءامم» طومدتوز 8غ ةاتطعأو مءةلعطفع ةعلتسو 1طرمزهذس عدل قطتعاعءعت؛ ؟ةال1ع

 1ةطسا]ءعأر 50 09م5 هم ريسصتع هتصو طعاعطع آس 06ه طفص0 065 الآ ةقعطع78

 ىتعل. طلوه !؟هماعدتنمت هسغ 6066 5011 1ةاسعطت» ةهستتغت عمت د20 ة35-

 رسسبس مود متعاعمسب ة011 016 8ممنعتع ؟6500ممعاس, ت20 عم 81861 عانت عق-

 ةكعط عمص ةادامع» 220 1عوصسعم 06 ه1! ءطفس 181ةمقءعططعأأاو 6

 لعم ةدمع 1مج622 دعلس 8ءلس مهد لع ةءطخعالع لعد 1105665 طعضمططقموعم انعدذ هسا هو !ةمعع
 نعم طتغمع هسل لعدم 8هدؤ, لعدد 8ععفي همن لعام أدع 3153626 طلق عع ؟11]0!هرمسس ع
 ملمع, مءلل هم لهستغ ذم 1ةففءلمعع قطعاعطغ ءامعم ةءطقغغ جمع 5ةص0ع ععغذص طقأأعر

 كطتو 1, 291, 25 هسا 17. 8هه يزنسمعتأ ةءطعغ هس اللوغط. 5,22 هسا الاون 9, 43,47

 1) ةكدص ةملعغ طقسقع, كهمد طءصورطعتعم هسا 186111عع دطمتغ تاتععم ةدقعععأهأأعأ ه0
 قلتع ةرمتمعط نع تع 0م متطعم ىموجعم. ط1ع5 عتلغ عدمت طععوات0عع5 هه كعععم,ر لعد ددقس تأ

 ؟هءاتعطع هلق لعد .2:هوءعمعود لعع [5هصسعم قةعاطعمع طتسمفغعااغ. 850 متعف مومص ةط«طسر ةطتو [آ'ر
 161,8 7. -. هعقطلك هع طقطو هت هةعامعم ا١!؟ةسلععسمس عمم متعطغق هلم ءةمعسم ظحسس هدق معد

 8ءطقمءطءءطع» طعأ دذعط ععازتووعم. 5]4 ةع عطعع طوصعماأ عر لقهفذ ءلص ةسلعمع» ةعلسعس 8دجأ
 دصنغ لعد معمم ةجممععطع - ةؤدغمأع مصل ؟1علعنمس ءاص ةص0عمع» 7 ؟ةفدعم متغ 0ع طمطلعم

 قدمه ةءطقمف أو, روع عع ةسعا لع طظكمسجم نسل لع وعطف 202غ.

 2) ظذ مءىلعم مءعوعطتءلعمع 6ءدءعطتعطأغعم مهد 8ظءهصسعسم عئقطلاك لتع ةنعط ةعص طق عدم

 طقطاعم طوودطعم, ىمطل معتل 36 104 كمععط 8مسط عع هن قع ةلفطوس 100هدمجأاعم عع
 طقرأ 3ع عم ؟ءمدصسعا ةعاأعم عدم 5امأثع ءامعد ىلالاقنو»ءس“ (ةمقت#) ةهسممءطعاطءعد. ع

 ه1لعتطع», ذلسمط 5غسل. 11, 8



110 

 دان ةواسمسس ةهاوعوصم» 181011 ةزوزومعص. 18ه الكهدقءاط طحتق5و هقأن لمد كسكمع

 دتهعطمس, لهدم15 60155 ةططت جاتتنت عانت 12506 ؟ةهنطتل(ا.

 ة4ض6و1ع4قهغ6د هه ]1هذوطصتموو طوأز 8ةءطز ةب

 قسققم» لمص هطقص طءفطق2ت0ءا1 هم ةستعدم»"انعطقت» عاطق 8ةعط]قو ةاتعالط 6

 فةمسعمطا ىسصع]آعلهم ذه 120 1ةزنعطستقةه. آ11 0116م طقم“ 5012 ةوا1عطعت 85-

 موطعم, 016 7ءعمد 1طق»» 11 عوض هز سم2 16ه هز 628 12 061 2

 068 01لمدقق ةهطوطقم عمق طتتتط هت 22 60521ةءطمت 516 221028عءطققعاطعاتت 0061

 ط2ععم01 ةءطعط» انمةماننص ع5 ةوزس آ[ةدصقم 2), 20 ةهوعطققتتاعوال2 1128 235 016-

 لود1ن عمم, ةانتع 016 ةزءط طمقأ 8وهؤنتسسساط م1 ه126 2166 156

.1 286161562 0116116 

 12و55 095 61ه1نطصتق هدد آكك1506 م. 5*١ (]. 285, 18 8. 234,6 7.3.)ر

 ىماءطعو جمعا 561 ال[دتستت21 12 06ه 1121هز أنا 201 ةوزصقات 1[1ةءطق#-

 امرسسعسأمو» ةدصطعلعتم 116 (؟عآ. 1810156, دع 6 ةهوءطتعطقو وه 120م

 رصفص1ةطتنفم 1901, رت. 25 هس. 21) ؟ه:لعمصصسكتر ةلءطر 211601هع8 ضب

 هاهو ةطومزعطم د06 1"هدحسسر, 1ص اللكدذد ةر 41. -ح ة1كهدد6 76060 م. 13,

 181. 8206(, طهأ طةهه1ئ5 122910 طمقتط طوصضم»ث]عأ. 188 عتط# 956 طمعاط

 هز» © 1ةهزعطصستق, 088 12ه 06823115 اللههساتط م. 12 ؟هعاعمددست, هقطاتعات

 085 دهدتح 811206هطر, 06 هح و2 6 6عوطفأة 20652 ةوزط6ق 112868 8801م6

 016 انةومعطق ةطو متعطق ةط ةوزصسم» 811ئس0طمتكر ةود لهن دط 061 [727017*-

 م16ط11علاعمزا ةماطسع“ 8ماتق عو2083ةهم, 016 016 06هعوسمأة ص06 دتعطق هنن لمح

 منطق عوط 218 عمو5م115 طفطوصب ةضلع2» 5111. 122836156 6 1ةزءطتأ5 265

 ةزغعط ةسعاط 1ص اللعدم م. 14(, 5 1. ح ل1506 م. 156 موصصآة., 16006هط ةنةطق

 016 1"هفوسدصسع ةذص ه1-!ط[دوستتس هد 1؟؟0ه61هد5 طوه1 ظةعط]و (م. كدر 18 8.

 0. 94, 21. 8. 52,118.) دقطعان. ةلح9]58103 م. املار 22. (0. 195, 11

 ماما شسسسسلا

 1) طوول 1 هاهم مدح لطكموما دع نسل 116ز!لكتسنأل مص طفوا ظدعطت و ةسقعم هذعط طعأ ةددنعست آر
 19,14 تسل ةادسملمساتس م. 18, لالتكقس 1, 2, م. 41, 4. ا[توطو» له 61هزءطصتق 36و ظاتسل علب
 لعدن ةزوط جيس . [ةطتود» مممهعطت عا. طالع 6, 89. تسع ةعطت» هما اعد0لع ةعطست أ ءطلطعءتت دصتأ

 0م: ظعمةطلطنسع# ة8)58108-1 ملاو 24: 3:91, 8, 8ع 25 1) طقطوس ل36 مهد 1861062 هه ©68-

 دصهاتو], ةءطمعءطم»» 1505. 10, 5ةودطعلستس 83924: هد 83563 0هدءر 111:ةقعط ةططق هد 1/5055 8

 تصل هس 0508 طور 1مضدمز هر, 0طساللط 604 عمماعطغءاود 1معوم. وق 6 ]هزءطستق هدد

 8ةو]طوطص قة علم متك لعمص طتعسعتت, 0ع طءوصكأتنه عا 1قانر هد ةاسمتتت عقزرتوةود 01 طك هد هةمعم

 مد: عموواطت 1 ءطودعم» عزك نصلعا 211 7625ءتلعتر 156 5. 8. :ةتعاط 702 110563 650[7عء]ةةهطض د

 ططقلمب ةطوعضسمدتسعا» 1010عم, 1501:8112 ةعطمطت 161 دقتتس 1. ©. هانا 61مم عماسةعطغ طقأ

 مما موطلتعزعط ةزص0 036 ©61هزءطستمدو ؟هدح رمعسقءط ات ءطعم ]عةدعمو ذص ةوحقمس 11, 246-59.

 301-298. ةكهدهدع م. 66, 111. ع الادمهط 60,8: م. 67 مودا. 2 115ه 61,11: هل

 ةاحسهفطالع م. 241. نطعتن 01636 177 ءاان.
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 8. 194, 1822) هءقطلغ 8ظوعطتو 016 6ءووطتعطغم اسمعك ةقاعغود, 0ع ةتعط

 مهعال اسف 26262 طه206 6ءعهطر دمع هلق 1256255026116 تان 586

 0مم ةطوع مهد ةهةسونسن 113عتعرر 0مم هم ![ةعا[اعسلسد ع ه20 ا ةنلسانانطع

 روس وعأب هتك لعد آل هععود عمم عط عقر 1 ةدمم 5006: ,ر آلا ةخع لهنط 6

 6ع مكعطغأعور هم هداتمدؤءعغ لم !! ةماعدسعب 52 0عاسعتم 6055 طقطعدب 8

 هم لتعط ص 4ع ع٠ طعتسمت هعمقطععد ماتم0ع.”” لوصع» ةمقاطمغ 59 20

 ها-8ه1ع]# عا. 0هعءعتمك 11, 1 1 ةسعط طمدتق (0طفتلكطمر الآدةدمت 21-208

 ظولعمأ 80 (ر م. 40). 1ع روع ةهزص 6 ءممو5ع 0عق طعماتطسسغوم 1طعةطتس .

 ةقطعس (عممأ. هس 32-160 ع 8-1716. 7عا. 601ةمنطم#» ؟01ةمانط ععلب 8.

 163) هسصل ءأص طابعطعو»# 02د ماتم 21-: قفدسست (ععقأ. 230 حج 851) ةةعوست آب

 60, 3 ؟. 1 16]1عهعء 8ءعمطومطعتغ ة011 لثع هةعمدمغا 1: ءطفع ان مووعطع ةعلصعم طم

 ععاطاسهقدعم ععرعودوم ةعلسب ةزعط 06 ققاعووو جه ة2ععطوض

 85ءزغم اثر 115 (ل. 226, 151. 85. 295, 6 ؟. س.) 04*51 0136 6 ءدعطتعطأ#

 هاسمعو ةهصلععم ةقاععؤغود هعئقطلأا عع ههعاط تسع 82106عمقفغ20غ طوطتب هنت

 1طعم اكتم ىوطصع» حمص !1ةتطقس هص 605 عم طعاعطععمب 62104 ةطعع عوزصع

 قطقت ءطغ ةسكعدطر, ه]15 هع طعز ةطصفعم ةزغغوس هه0 قصفعطه هنن ععم طعمطةعطع

 ماهر 016 هةعلصو 8ةوودصلعمتسع هم؟عوعغوم. 101عهو 6 ةععءطتعطا و ملعل ذص

 "ةطوتنو 0ع دم- [[كهدمس عمأو» 701. 16, م. 15 ود ق1ءدن47:06“ 06111 0

 هقطلاأا هزه 366 ةهطع» 22015ءبعو [ل»ةرمصسعفع ةعلسر 15916 50 2080268,

 موق مهرس ر,ععطق»سغوم“” 1ظظمعومطوعور» هعمقطلغ متعل. 182ةودع]طوهد ان ءىماندصعق

 1قؤ 016 6 ةوعط1ءطغم هع 1سمءاعءتعطعو مدختغ كعدص لوطععةلطةدنعب 21-109

 الامر 1215. (ل. 127,8. 8. 125, (): هزه مز0 ةههذط]1 ؟ه» 8ظدعطتو 215 هسعط

 ىو ةصلمعع» ةوطتعءطعم ةءطعتقأسأ ]1 همصر 215 ةهلصف 201566 6

 هعقطلغ طنو ة1غهمغو ةعوطتسءطع 0دعالو ذهغ هع 1"نعوذومعمت ءعفا 211:12“

 مه-0«:18هعن/6 ه0. ظوسطوو 9-1888-1306 م. 51, 58. (- طمط». وص

  طعستسء]ةءءط ء-طقسمسفتت» كفر. 13) هل 0ةعقغع ذص 0هق 8أ2 طصعأاة ءطم

 لوطعطسم 0ع" طتسقس ءءاعطعم 2. 8هلءطع ةوعءطتعطغوص ةزس0 ةط:1عمصمو دم

 عم 1م0زىعطعم اطنغموغم» متعطغ هصطءاععسسك مسع 03266 ةص #06 ةعهط1-

 1) طتعوم 6هءطنعطأو ةقأ مهد ةذ»+ *لكعمتقم]: (ععمأ. 854 ع 1450 ةص ةعاسعس 1” تمعأ دعوت ءوعأ
 1ةلعلطعع هقس]ساعر هت  ممعامعال طعممجطءالعأ ؟هملعم, ءل. اكقتعم 1300 هي 8. م. 34-30, نه
 امر ؤمود  ةصعطمم سمع وغمرصسس م. 29-25). 128 01عععم ظدمعل مسع ءاسع انسقهعطءاأدسعك 5
 معسيدعطعم»  ةكدععدطدم-اللكذدمط لعد .ةللوعجمطوم ط٠.  [ممامس (1عطغو هس 300 ع 912, عا.
 ظعرمعاعاس. 6قعطب 0. هجعوط. طاغ. 11 م. 850) ةعؤ هه 05166 ةسعط ةثدء "كعمقةهلا:ع (0هعالع
 جعصاتعا» طمعط طتمحست, معلعطعم. ؟ عل. 8. 2تواعمط هع, 2مضعع ةهدع 1ع !1ع لع ظدعافمفسم أ

 كوودعمدمط, 5ءمورهأمهطلصعلاع همك لوو ععو ءغ ظدءامدتأك 38, 1 مدماتع, طوعتك 1886, م. 0.
 .الل. 7! ءاقداموا أر طعمج هم 12عمىستوعطب اللةمعطعس 1590, م. 89 هسا 158. قمفقتطعا :ءطعف ةتطعت

 016غ 1116و, 5 عاسمعطس العرج, [1عط». ان ءطعمدءاجدمععم 582.

 ااتسكر

 كو ني لم فم دا نظ ناوييح ةلايلطتنو "ا
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 عمامات 1"ةققانت ع 2161, 716 561 80ه 0 211011 18نمدفطل نم عون 01

 [لمومطاتس عقر هذه 22012118166206 آند ه1 هزت 7 هد:116عوط 2).

 21 ةهننقرتامرط 185 ض0هءط هزص6ه داتا“ 12 06 188. 1". هنطق]5ةةر ةاتعا

 طو1 ةطص ك1ططوص .2هط]طوط0هر 0هطم»» زن ط1115ءطعط> ةم م8785 . 1112161 86-

 طعوعطقو ىسعاعك0656 م. !"ادر 2. 6. وصقعط 8011 هذص 181 561561 1١62161

 نت هزم 7761562 020 ؟عهدصصت62 11ه عمطةذون طقطقت. 101686 6

 زطص طقوطواتكر 01 هع زن 06 6 ةهكوطنت, 961011181612 211 21158612, 86152 1ك01218-

 طنصت ان" هزمت 86ط]تعاع 1[! ةقوه» م6015 ععطوت» 51006. ىلأآو 06ه 1”اندث86 687

 طمز وطور هش 0هأنه هم 1! هداه: ]هود 1815 21615 عا168 ه2 612622 1012184 -

 تصر 088 متتتع ةهز262 8ءطاآسعاع آللهقوو» ءرتن 1قغ! 1ص 1كط]ق 17, م. 1

 ممدا16. 710 01656 ةصم]ع1ل056 ؟هد ةهزسفتت 1811165 1120 351 31-8

 5. ج1-ةزسق]ع (عووأن. 183- 99) ه:عقطلا. ىلا هءلنصعم موسع ةطص 21-811

 اعمز» !1١ همام, ة0ه5 هد ةهذص ةوطع طوعاتطساأم»» 26ه01عم» نه00 1021185 (59؟592)

 زد 522ع020 نطصغو» ه2 ةهرهؤه2 ةططوقه1018ءطقت 111142. 126 15 46

 ةامطعم 06 1"نسون 0166 11ه ة5:256510-1 261هوعا> ةوزط ("6#. 286-

 809) ؟همعا. 1غطهأ 15 130, 18

86235 120 251-11158112 

 مسد 8ءط]سقوم 286ء* انة ةانعطتط ع 010166 68 702 125616886 8لتر

 وتك هزسوص» ؟هعه طتصخاتك هموم, هم ظهعطت]و م ,1*١ 16 ؟هد ررءاصعتت 101 6طع

 هر” ج1616ه5. كدت 0عهص ةهط1اقةءطعص آط1ءطغوا»نط, 016 132عوم 701 886ط]8 ا

 عممووم» ظوعاتطستطعت5 عماوطص عاود, عمطق7» ةهتتعاط 21-الادتةه28651 (905--5

 02. 0طبس) اع همممدكو ةاعط . 06ه (دطقأ 1120 826116ط[طمأأ 76166 6

 1120 طه 25عاما“ ال ةزئه 0067 1191557618 اتق 5612612 10161111128612 8120 8'261-

 هدد عوق عواأنم 117 هنو عموم. 1016568 521 668020618 06 111 طتك

 ةمزسم» 6 601عطقومد, 51])8]83-21, ةانطط آب056 068 50 م1ءانات 1201

 1نسسذود مهد 4ىلوممدر 8565 ه1-طلوتناه (؟ع]. نطو. ذطص ةحنع. 1101162, 06

 1ماوسس 1, .5201.٠ 8ةزصم 6601ءطغو ةز20 هد ةتتعاط 062 )0018ءطقات 1761-

 عمر» ما1عطق نمط واعدطص# عماا1ةطودر 20 06 ؟ه 2ةءطقو 2111616 8

 2) 1م ةءوسستانع 5610165 ص ة[1هماإل 02 الد. كلم. [مطنك, 8ءناتس 1897, م. 408 ةمقطلا

 6هقاوج 0ممورتن ذص ةءلسعتت ةمططقسللمصع انطوت لثع 181ةءطعص 1؟ها]هدتعم ذص آه0نغط 016 66-
 ةءطتعطمو 06و 10و ةمطدسق (0ةمعمسمات. 18ةصقعأال 101206 اص 2ءعمصتق] (آ1ءو-1كةدتع) تت“ ةتتك
 12 كدطتعع عمدقطا]6. الوعط ةطامدق ةءلصم» طظفوتمتنانس عقتمأا طعنعز همم هز ةأط عاتموؤمو 1"ةواتس
 ردقطا نسل هوعا 8عوجلت عدت ع 068ةءاطوات طع16[3ع هد هزصق طءوور 0١5 هد 01 مووت 75ةعاعم ها" ءطع

 مام "مكطتنسم ن0 دهطس ةزعاط ؟ه: لعص ةمععد لع 68056 هذ ةرعطوم. 216 1ةرعاعطم من6

 ةلمسم ؟ةعطتخعممأ نسل اص معتم" 2ءتانتسقا ععكقطلق. 81هووو ةءطتعاءوو] كدت نوقع 2ةطدحتقا

 ومر” عمدعطتةعاتءرح, عطس ءهدغ هو هتعطت نع 7؟هاءزل طه اعد طتعاكر ةزعط هد لعدم 1ةدحصتس دان

 '1ةردجدم]



113 

 18غ هلسعسس 06م ةعطقمم غدر جم ظطعع» 065 23 :هغات ءطعص 1[ةمعطلق جم

 آيمط]11606 دلال[ دغدصمططتع ةدغصم سدس عد (ان155م ه0. هلل ةعتوتر 8ءاعسغ 1889

 م. 261,2
 12وقو 01عوم» الهو مومص ةطس 1ةططوص ذص ةعلسو» [065عمووؤئجدسع 068 ه]-

 1510308 هنءعطغ 51606عمععطءص دهن هج هتعطغ هله 8ع ع5 0هقتع ععاغ مطب

 لدمد هم متعطغ ص همازمع» ؟0212عو عمدؤذس0عم طقطو (؟عآ. هطعفص تا ل.

 265, 2). 1ص ءاسعرب 8264 هع 8850601 ققعطع#» 6ع ةعلتصع [065ة-

 عماجسمس عع 065 ”1هله 21-*:ةهلولهو 0ع ةزص 6هط2:01 هةدعغ ةطع 1ططوص ة235-

 لمتعا 1 ءطر هع طقطو تع موص طع 681251 21862 222 طتفءطع» 1١ همعع

 هصتاتطوءعمماجغ عماومدءمر 611. هع هزع لسمععط ةسلع»ع ةطصاتعطع 6

 01 عتسو ]و ءعوو عودوا طعم 4مسغم»هر 006م سعف هم 0عمعد طفط»ةتفءطعس 81عطع

 ةعرو هموعاجعم مسقءطغم 2). طمع لعرمع ع1 طهد 6" سسلع متع ذطص 11ططمص د عط ع

 طوع عدلعم هد طعن 8ظدعطتو دمتعطغ 3ع ءدععس طقطومزب دس طقأغ هن ءعلسع2

 طامس لمع دع 8ظءددع هسغ 1؟ادلج 21-:ةلواهو همعط 8303-21 هع ءط عع اتطعأ 1.

 1) ص 8ءعاتممو» ةلمممعاط مغ ةطلط. 3906 ع 7"!ءاج 11, 1266 501. 856-584 مذ هساعت
 ةلعص "11661 ةكدمموتا هلد لل مغعسقطط7 مودخ تمت (18هغ[ءطصسمععم 06د هلحالآ هنهسفططتا همه قمت
 د(ماعاعو) هتمع ةمعدطل ؟ءدع ةسععقكطعغ لتع هم ةماف0ؤءاتقعطع قدمدمسةعطع ةمععاعطسأ دعاس

 ةمالعم. ال. 2. م20 ةمعط هطتوعم "عمو 201 845 هطعدر ستغأ 201ععسلعسس ةسفددءمعط عع ةعت»

 هزواعإمو جممدسسعدععمأءا1أ: مسخ كاله نك ةردقغلا قوق ةوهشلا تقاك -1ن]

 اةوهشلا فقوفقر قدك هىودطدع دم ةمكئعمدؤ رتل: "عدس لمم 8ءويوطععم ةاقعطعم ذغ هلق
 لمم ازعةدمعم, هم 156 0ع قطستتطعس لعف 1قةمءمو همعط عجةددع» 815 0هق 8ءععطععس ل. طر
 قدمك لقف ؟ءعاومععم مقعط عممددعم طتسوعم لتع طقمعموءاتعطع اكعمقع هصععوةطسلتعط هاعتوعمأ
 سس 0عصعمعمعععطعسم ؟ءمطعومعطغ. طكص 1!1للتعطلطءتغ طععمعغ لتعمم» 5ةممدعط لهم 6ءععسأعتا
 »و كعص 525 21-الآمغدسقاطط7 ةعوعم 011غ. طك طعتمدؤ مقساتعطم معدس لتع 8ءععاعجلع طع

 لتع 1[ئىوق طتمودعوععطأ هم ةهغ عع ؟ءىأ5ل] لعد 1ةءمعرد همعط عةدقعع هله لتع 8ءععاعم0ع.
 2) 7 ك]. آن. 0دهطعق, ةولمسسم ةطس 6ةطتعما 1, م. 106, ا. 2.

 1) ظتع تع 8ءمجغءنلططسع 065 ؟ءعطقل (متعععع مهد ظدعطرو جم 16ص 6ةطتعمأ (؟عآ. هطعد م. 68,
 ا10ؤ6 1) 15غ عمص ءستوع» !؟1ءطغواطءاغ لتع 1ةغعدعطع, لقمد لعععإاطع ؟" عد علال[ هنمسقططتخ ةمعط
 »مس ةطسح6 ءطتعمأا ذص كدعد 21: ءلعو عديعمسمسعطممو طم ناعم تكقطساعس اطعلاقط ةا-هلجلقوب
 (60. ةاعوطعم 5. ا؟1ذوعر لاوو-الكهراع 1901, م. 40, 9) ةسوعقتطتغ م10. ؟1ذع 6ه1ل2ةطع#» ىظتس ة22ط1-
 وعطعع ا! عد دس (نطقممج ا -ظدعطع” 2 1) 316 51,412 مهعطععر1عمعم طقأر 156غ لمه مص عطل
 ظهللعوأ دس 0طقعدمتا م عمأاع ةمعتعطتمهغ ىتعط طتس ةص ظعطت مطعم, 5ةهق 5011 ةعط ستعط 0
 لعس اككدمدو ءعلعم ةتععطغعم 2 ءةطعدقلاو ءتم جد ععققععاأعم 7! ععومملعمع» 821 طو عع
 هلال[ مندمقططت5 موا. طظكممممت هل. طتعسعطقعال م. 188, 11 هسه طاوس هل-81عغقسقططا ل
 لدماور ظءارسأ م. 349, 5. اظلوعط طعمأو !1ءطغ 01عدعع 1١ه 31-1 هغمسقططتع ص ؟ ل لطعسس6
 سمسا مسمع ةطاغعموؤمعاملتوعم طعممعم ةعزمعم 03 ءطغعمتعءطعم انمىمددسع. ةقمعط هدتوعع "عد
 قةسلعغ ةنعط آم ؟ءممءطتعل عدمعس 5مرمتعطتة ع[ ءرحم هس 5س عصم عدممسسسا هس عمد ج.8. ال1 ةئوكمت 21-:ة0ه1
 111, 61,1 1ءطعمطعت طوسعتاطا 156 0ع دص ةلهدمعو 131,3 هددوعل: طغمأم ؟عد ةلتعتم 120,8

 الاؤلا ءاملا هب ارم يحب صضيرم رم مف اذ كي نمو
 ةسعط هد ج1-لاسغةسمططت, طقم ءل. كومتئ, 8ءاددك م. 142, 5.
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 6ك

 00111 اك الذ.

 لعوأز 06م عممددود 80عقدلذ 016 هسق 016 10 ءاعادع 06و 1

 19 ةراعمو هموم 0عغ مدملعر عزل 0هعط 12تعاطقعاط] وم ةغوطعس ععطا1ءطعدر 6

 سس 1"ه1عمدسلعد طوصتعط عع 50مم 1:

 م. اه 2066 *) 1. ىلع هذه ىلا. - م. 1, 2 8. 1. املق 5866 املف. م. الر
 الامام 11. 2. 5. ريخاتو. - م. 2., 21016 9-9 1و6 8. جم ه1 عطل. - هز, 13

 ذأ هزهأغ !ذأ. - هير 2[. 6. 1. "227. هقر 2[. 1-1. 1. طقطو 29 هاهأت 184.

 1010. 101. 0. هز1و 15.1. معي . ,."  2[. 1. 77 ع]. 821043 عانت عون تا 3. 64, 8.
 امر 0. 2. 6. 186 مهعط ماسجالا لوم 75026 ةبطرلا هتسمدكات ووتر 0ط؟هطآ 8

 ص عم 8عق. ةطلغخ العام 7. 14. دص4 م. 1و 2. 2. 13. - ببر الا. 6. 6

 1. بتكلا. - !.8, 2[. 9. #هط]غ: 0. - الأر 20. 1. اوفعي.  ااذ, 4 1. ال ىكل ةاهأأ
 امل ىكل. | اا, 2[. 7-7. ةهط]غن 2. - ا1ر الآ. 5. ةةطلغت للم احر الآ. هم. 01

 3وع. 14, 22. - اظن, 2. 1. ايندلا ىف هتافاكم وا ؟عا. 3. 180, 14. - طق. 3.
 1-1. 1. 2. هاه: 2. - المر 14. 1. نطبتسي ام ىف انرظن. - ةطقق. 2.0

 1. كلذ دنع ه8: كلذ دىغ. - #1, 18. 1. عناملا .... لهتلا 7 8
 1. ناعمو . ذمه. 2[. 1. 1. مده. در 8.  اهارذص لهم 2[هغهه 4.5. 6.1. 2.

 ه0 12. اا. 4. 1, تعيط هاه: تكامط . - انا 9.1. ىبعتلا . - امم, 8.
 * ناعم ءطغعم» مةمعو: ىناعملا ةعبس . - 1010. 21. 2. هصق !1ر الآ. 6. ةوط]غ: 1". ع

 امهر 10. 1. ةمزلي. ب ابر 2[. 1-1. ةعوتوطو: 8. ظعر 2[. 4. 1. ب1, 9.

 الدبر 16. 1. ىبضق. سس 1,1. 1 عوضتتنو. - 15104. 27. 4. 1.: طلق 211, 16.

 الار 15. 1. ىف زرتكو هل ضرعتلا لاعب مآ. 3. 283, 6. - الهر 14. 1. 12727.
 ةطزق. 21. 2 1.24. 7, 13. - )811, 2[. 5. 1. 0. هنأ ىل كلتل لمحاتسم

 كلذل العا. - 1ط13. 2. 20. 1. رثآ. - )احر 8. 1. ثيح. - 811, 5. طهغ 0.
 خضورع 8866 جرودص. - آلآ, 2[. 2. 1.: طلق اور 4. - 18555, 12. دهتامعن.

 زمر 11. 1. طلب 1". تك زا, 001 يذتا. _ رز 17.1. هممت ءطو: 1, ب زار



"0 020221021. 

 10. 1, فقتيو. ل )خب, 23. 2, 3مضنم 2هز1اه 1: طه 2.18.2 181

 امع.  طظعإر 2[, 9. رصتتقو ه8 طملوومد: 1. طا85537 ]نوو طلا77377.

 ركن 1, دكماط , - ابكر نسون لمص 51 ءط 20116 2. 1. 1717281 هاهنا 11ك2 1. - -

 امر 056[2 4. 1.: 90, المكر 2[. 4. ةوط] ع: 2, اننا, 19. 1. ةكشمل هي تدماق. -
 "اد, 121. 3. ةموزوطه 1. ل "01, 8. 1. ضئارف . "1, 21018 4. ا: 28,
 مز, 28066 1.2 31, 18. اظن, 10. 1. كاره ب انتا, 10.1. بلا
 سعر 7. 5. 1. 0هممصنمز] هذونم 0هعوصط هز. - "عر 10, 1. شخاتو.

 م71 طلخا 1 1 عسابل عنيد عتوطب. - "هو 6,
 ذؤ6 (1. ط9 عبطلا دس ةةموزوطوس.  "ثرءر 4. 1. كتانسح. - "بور 8.

 1.١ فدي. ب ايثار 19 5, جا. دان 3. 428, كب س انيإو 9.1. ناسقأ لكو -

 رهو 14 1. عطقا. نب, 11. 1, ”ممحاظ ”تالط). نار 15 1. ةدعاشم»
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 000 ” اينو 8 دوجالو 529 <جإ . انئادإ 8 زامل دبع مالوم 5 7

 , طاطوأ جد 0 0 ا رج 0 0 رع 7 مادو 7 5-5 6
 مج ذود 55 طارورج "يندد جتا 5 3 ةندنو تنوع دريم حمو ذرب
 صامد ٠ دمر وج جوجو وجإل راسجج ج ابوجر ,مدصص د 0 هو بر
 مد .”0) "نيب م” .”ما حرب مطب .”3 تصطاد مامات . 700ج 5جاقج
 ج "د "يدان 0 , جامد ماع إل مايل .”مما# ١ - م .”7درذ 2
 : عاج اان ١ >5 5 جج) د "نجذ لوح . ا مدرب »+ مج

 ضئارف ىلا ةيادهلا باتك اهقامتب منو 203لا تمت

 10 لثاوأ ىف هعبط ىف ءادتبالا ناكو بولقلا

 رخاوا هنم غافلا غلبو !1. ةنس

 جضتاتلاببو اهلا ةييتشمس



10 

ّ 

20 

30 

 : عي

 .ظمودد هةهادرب وججج موووإ . جلوب 70187 متورط جد 5دج دج ٍجربدجب .هإإ
 تدايزط "حجج ١ .امم طع 55د يما >ةروطم» .اججتجد 52ج ما 3

 ظدم :يردجو ص .”انإل مدد 3 ةججل .جدمإ مجاب جربدج 5و دع
 ددجت» ومدرب ص ايفو حاالت ذم هزموا ديجردد د دنع ايدج <
 هاو كا *زلؤم دج مالو 2 مذاب ومار .«مودبا داما د١ ص هرب
 ممص الجو : 80ج نمد كر مجبل هوا ذر ردود جماد دع 12ج
 داو ازا ميك بدرب مخ ”مجمو د دينو دال . حدامجج يود دجاج
 طال توابل عمه ماج .53 1 د هدد هدربود ج9 0 7 ةز
 .طاطتإج ماج 23 د جددت ديوب هدول ار 58ج: مج داي - 2 عز
 همجن) مو .ةججابنو جا ود دج م73 صادم 22 ج22
 طردج ذر .مييدصج مدوجج دذج م5 7 هد ند :جربدج دج .مدجادجاج 2

 ما جدول م دج وذإ كوي موجوجل مزح دجايند مع دج ميج 5:0
 »ندد .ا1 زج ددمرب رم“ د د طب .ةجصط مودم ”مدوتمإ ”ججدجج)
 5 5 ”موجال 2 وانت وع زاطو زج ممم دل مجود
 دج برر 5 حدو ْ : 1 مو مؤازو مدددإ» 95 سا ورم

 ج١ 077ج مدوو مذ ةممجإ ص 1 سك ٠ :مجدربب 7# 0 0 :

 0 د تلك 0 3 جو حاد - 5 0 5 0 تدلع 1
 مدوجم هيب مجادد زجإن مد موو مزدوج دمج دج ريد قذر دتم اجؤجو :مجاط
 مع مجود مذو ذيب .ظرلود >دوداتو ذو . طال زيادط ع 0 لان
 ورد  انجتنم .5جدعم نانو 5 كل دوم مص ا ١ مجاطجو 7: جا

 ميج 0 مالو دو هدا د ا دج نص مداعج اعلا
 00 . جد تطال 0 ضم هزار ماد طاماال) صاد د دوام جاب طخ
 .”ججادابج 218 م د35 دج 10 . اج م1721 ا

 .210) موو دايو >رجامبل .انلادادا جربو صحم ا مد تعا
 . جا صاد موددج) ب مزاجل مصجو دجيوإ .3” الج: 3 ود د دمتم

 دك م .صاحدجرو جامبو 10 7275 م ندا .72 مال
 0 ا 5إل 57ج . هدهزعتالا ع مدجدوجو 7 ”جاحإل طي
 -مييدن زبد .الزن مجتج ”موادإل ماردرو دول :دجج تجب وتابع دال. طر
 .”ججنو مجب دايو قد: زر دوج .مارجوب 52 دردج»ج ج جوج < دل م
 ممم اند ”ممدب 7”اابج زل 5 د و دع ذالاو د -جالد)

 رج هع دمر دجْج د وب ج12ج هل 00 . مود م هج +7 مج
 رجدطونو ذه .دجحمد توم زادز مزدإ مم ١0 مج دو م دو .م>مامج مذ جذر

 دجال تجد 200 دربابن» )1اهنابب ٍِت ج1 .ج!ن 3 مذ صاددد 5إ مربط

 ين ا ا ا

 انتيرقيع ند ننيفسسوب



 410 ذ

 م

 مجود <0جج مادو ممدو ججرم وديمد رثط ووم هب .:نجزبو دام ممدطإ) 01١1
 اد الازوط 00 صدد جو .ذدزل» رلذج) ددججج اذن د1مدج ه9 1710ج
 دوم دج د . جوال ط0 مجج دان مم هر 0 طهاجمد نود ا

 د يئاصإ الازوك الاالنب دول هيد حرج .دمع هو #0 دام تايرارل رم موب

 مالزإ# هادم «دوبطرد دج هإإ ممم ورجل دمام مدهوج هج موو ماجالو ت0
 دماج هدزمالالل دوادج »د ١ 5 دجالد مدوم) ميج معاوو ديدع ه>نادو ط١

 دجججما . جدو دو دوج رو .كدإ دود مسند هدام دوج 7 .ذإ
 وابد مدلج 5و 375 مجمل تولد 5>جمرج 5 .مو#ناججا .تجرج#

 دونر ددإ هاهع وع جربداد زدذطإ هزطد ,7اجوو هاجاانإلا 7”جط1 577 2 .)
 هدرو ديب :ياونو) دارج ماجافط .صرجج هئارجا اج دودي ”١ جروح داحإ . ج82

 .!جالجج اد هرب دو دب اج الدب دو د ب "جام اائاطو دوج > ج1 7
 مواد زاربد داينع .دوطج رددو مجرأل مايلع درت مدرج واج .دجر» هجج مق تال

 مجاجرج جاد ززج) اج .؟كاطإ 5ججم الجمل .اتاديج دماط) 9و ذأ طصطإطل
 دج .دامدج ذ» مهيد ير ع مد .داصرب» ج م مج جابو هاتان 2#

 , صادم تذوب 55 5و همجت . 70 مجج اج 5-5 ريو مموج جرب

 دعب ."ميجإلا» ”جا»إ ”مساممإج تما زبابنو  ”هجالمإ بال اطر دودض مما
 دد» هزم»# -ما دج 8-2 جرود مولمرج دن ابرد مجم مجامإ ة5جااقنقج

 ددابنج هجر دماج هدرز 5رجدج مديهص ردو مارب 70ج الدجإ ”7>كظج
 مارادإ داحو بدر مدعجإ .”ماضإلال ١هوجإ ”ججج جم ددبن» هيد .دقد

 هدالا اجدد ايدج هقد دور ربط دينوب در .نازبد ١دسجج دنع ”ماناق .هاالإ
 نزح ينوب رس كا مدد دينو ج ضد مدوم >جدرج "م مان "جا
 مجمد د .طوشم ١ مروربإلا >ددج هب جلد ةمجدجإ بنود 5مل1 502 "ل
 0 طور مج مسار صورم ط١ هج .ججررد مالزرم مرحب ."تندد مجدد

 صام جان يذ ذر هارب رد 3م ا ,501) طمإإ "انابنو د25 طر

 0 ماب ”وانإ وكوب م 9ةجوؤ هميمص طدورم 5 مج حاجادومج) ممم
 - دوجج صج الوالتج 5-5 , رطب مارسامو دان ج اج -» 5ذ» <جإب الد
 #2 «جرج طاوعطوبدا مق جم ميذإ هدب 35د مذ »د5 مدي مذ هيد
 .ةطدص ع فاعإلا 31 . يندر طر م لمار ل طجرد بنود "مرجواحإ >متزبن خذ
 مود .الالنو ماين مجم 52ج حرجا :تب 0 0 مجم جوت 257

 ريذإ اهلج موداذ رنج دج دج طاجل .ادوززج موجل .اداينوواج هج اد
 ا 70ج مد .ددو 5و طرب مدرج ذل انداطد 1 مجاقو تا لص صل
 طاصاص ميدص 0 مع هداسوج مجاور مردج 5 حم مجإ دجإنج 4 مججإنج

 ماسإلد هج .هدجو ”طدج طر ر» 1 اطمطدإ موا مدين مج مضمر لج . طا

 داهنج دو جربو جوت .دجج هادومو ريدم ميج .تيدمم دهم هدد 00ج
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 هدمووأبل .:رزت مدالمج مزبدنجإ .احثكإ 5101877 »عج .” 2و9 0
 هدهد مدا ا د هجمصمع مجدا :دونج جد اي دانا . معمم حط
 0-3 شل صدم هوما اناثو . ةقم دج رج هذ دالإ 5-3 مدمصن 55 دييجو

 0 اخ وي 000

 "جددا 2 حا موضح 8 هج درج 2 دّذِح جذتجإ 0 د جيمدمت

 يع دس ا 3 3 7-5 "ودم 5-3 جواد ٠ 000 دج
 "0 موط 5د د . 5 دم 12 . همدمبب 5 خطانا دو جنج 7121 . هو
 هل ا مسمم رارب مايد د . سل 0 3 مجتمع منج .مججت دئاللج

 '" 2 مهد ناب سطح 55 مسد ١ كود . و مما ادن د ميج 0
 7 »د دمت 5-5-5-0 0 « 37 5-5 0 تيد بودر زاديص . جنح صدم

 "7 35و هودزب "زرت ماجه ول 35 رمت .اجميمصج والدم 3 ددمؤوو 70ج

 1 ع دم مي رمد هاجت اد 5-5-5 ادا د . 9 ع ص
 مي موو د . طال 5زرجؤ مخ ددازد ذيج دمج دم .ادطم اة

 اك ددمدإ رقت 3 رونو دددججم) مخ مدوج ةذجوو موو ”د20ج 237 1

 ةراوإ 077ج .مانمإ حج ادابزلا .تودلجا "جايز 022 جيدا رتاج ادوحم مجم
 .تازلتك دوم ادجرعو . حذو 5 3 موٍجاجو ادييحجوم ج دجدإ هذ دارج د

 ذيج داججو . مج مامدج ادجنإل . دمدي يداتاوج ادو .طالدطا 72ج دوما
 رست د5 دمج . جانو 279 دنيمزب .ةدامايعو ماطسجج ادذإو .از01جج ذو

 وةدوؤم رايج د) . ممدانت اا 5 دجإلام . ممرنز مجتاقو ادجذاا# . م” ص 20
 مج دج اللا اامانازب د 3 د 5مججإ محا دامي ترو نقع
 صصيع ذيع دبع جدن هججج مد جورب .>جيع دين ذر مجدم جد 0
 دجرع اج .دو) دج 5 مو مام وذ اربونو مند >جارجص وهذ مهجي# هجيج

 ذرب )#15 هرودج ايذ ميج . نمور جانو جامد ا ادصمدرب ١ مج >يدديزر ”مج
 مارال ذر دي هرج 0 «دلإ 1ع ذو مالا د 5 نكهلا د 25

 0 م مزار دج تيدص» مضج) جابر يظرنو دجص دج ريمجت ص نيسان
 »م #5 تاجا يريد ميم دج . 770 مايا جم ضد طر مودج طيينت جنوح

 دم ذ راي دج . 20 مادا زاب )3 مجحدجي د1 ذه موجإت ديازبد) ج01

 اونو موج مجروح دذج 2جمج هج اج ج7 د نص 7 دج رجا“ 5١ ج7

 .اجوعومم هيدجيدإ ”0جدوج ١ دج د0 . جب )دج اججمرو >طالطج جابو هجيج »+ 0
 درب ماورب وج] 520 .ادهدوام 573009 2 هجوم 6-0 الإ

 وادم وذبب هييع .دنجرج فذ هز :نودولا هميعجرو. هيعإ تجرد مدجت

 ورو مانع . جود ذاجون مريازلب حجج هزت »09 موي مع . رجع نود جإ#إ
 ويم 5ع دون يم >ديوعمب وجم 577 ه9 هد .هج توعج هيدوج دصاث
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 .جانل) 50 هدد مجاب مروع . وجدو ماين ذددإ مانر مهي .دوجي ذدان ذذتنب
 دمر موجع .ده دن دودإ مي مع . 1 3 مذد» هج مع
 نو مصرع ,ل١ دج مذ ! 31 مم جد ِ 53 بام موجع .دجود 1 نا
 جرب روم 5ذإ مج . لااج "هاجد انو مدد مجم , روج 6 مذ
 . طمادج جنن طا ؟مادم دال» هنوإتن مدزجم د .دييصططا معد جد . دوال
 0 م 3 1 مص ٠ انج مومو ذم مدد ,طذد 3 مم ج يم
 1 3 ندإ .صا»١ 7 طتحتمإ . هالو 55 دوزإ .تيملد 55 هومج 7
 مج ادار دوج» . دوز )3و١ 85١ 0 طهر ا 9 ا د ماب .داف
 ن0 طاطا اذ .7وادام“ مادج دج مايو .دجبدج دين هالقد ملم
 .طاط2 نجد 5د ذاب جدديإ.صاةدمد دج ذال جاكالد 2 :المذ هد . مجام) 5

 مع ا صاواطمموا مود هرب ةدواا» ذدد مد 1 . طاح د اطر مدا
 مقحو ند 8 صريطام هد م. د د دو م» .درإب مادا وزعم 0

 مدإ 5 . ا طامم جمجوم واصج تود 5 مجمإل .اجادد هال ج١
 0-0 داع ترد هرب ممالصمر . جان صاع 5 رم دوج 1 مد :

 .1و جاب دن مجان معصم 3و ٍ «-ايرد دوك 522 .522)
 ناوح 0 دايما 10 حد ار "إلا هود مدعو 56 ص

 0 ردإلاو 127 د ١ 00 دمام دج ”جرجاإ الث 1
 جمدد دجإلالد 8 ,جم) 5ججو >ج.5ووج اليود ممجج .>ه ذدد: مانزج ”مضأملا
 10 "خود هج . إل هد مدبنمود . صادج صدم +1دد مب . اربد
 . دوب دوري جذ» دج رالدج .دوم 00 طا ١يذو مرضي هماذدوب .مامإل هج ذي
 دج ا صاد ٠ سا مزيند مرد #0 د تاددإم مج د5 3000 مم
 الانا مطل ,15 دجالم جا ارلاايند١ ,جم د جمد م . دم 3 جان صادإل
 -اينوج هطط , مدد داود طق مول ٠ جو »هج ودا مودم رع هاير
 طال مربدتمب .وجإل صج امجدج) .5جدربد امدوت .5ماومد ه5
 صدد .ددادد 85ج ص مدجإ) مروا 9اهانو 1م .3انج7ج الإ .7:
 جد تس ص م حجب ممطإ . دووم ما حيض جد جرا
 "جر تيالد مدد صجمج) .دجم "جاين ٠ د -مرجج مينو ,ددو بص بج
 دايم دج صجتج) . )رن حرص "جالو .مرن مج جاوا 5 جرد ما
 . 215ج م . 71 مص هابريرج هم جو ةوناطا تنلناعز داير
 . ””جاتالدم د طاير طد» ص دج , مادام ”الزا . 701جم امد ظالإم»
 دنع دج د 0077 1 دج ال“ 7 جعجلا 0 5 الارجإبنا»
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 . ماقجضج يو مادججإ ادجؤ مزج البوم جاب .ددجمج جؤجوأ) .دودوججتو 5:2
 هدو ممول . جرت قع 1 20221 121 مدام . جلو م1

 . ءالاواال هد 5-5 . تاير «ذورردد ددوصود 17 انوا 5034 570/0 . تصدم

 طابعو رجا . 0 مصاص ادد 21250 الة جنم د«جج 1 مد
 اججاتنم جد : مجد حارب تأ ا 3 دؤاوتدو . مزح هوا
 ند ميدل . 5301 5 مصب هجن . طابو 000 .طاصبج >ججدج) 5

 اإل طي د ت٠ يصل . هالباصإلم "مم رحم اظاطإ) ملح طالت د /
 داوم مججج + جزبدج 7 ٠ دججادإل #5 موووت . بكج ٍٍدِدو  ممؤو محب
 الم م1مج> 57ج ج مواقد 52إ 722ج م ميذإ 76 ند 5 , 3ك
 دج 5و مدوم - "صاداج 5-5 .>قديو :زاد) 5095 دج . ت0
 »دج >ينوب طدإ . مت د20! >4 د١ . طلطومج تجو ذو امج .ام>هنسجج دالاد
 .دورم مجال د ذدد .ةطالم مج دوعن قدري .ماتت مو ريض عدا . مددالد
 +جالد رينج . ممم ح7 جز مدد تدم . حمو مججو 5م أ
 خورط مورول رهط و دوج 2 ممتن 0 اج .هودد تادوج ط١ .صواالو
 ذو مروع موق 2 .جادب 5 رامتمج ربط درب وجو ديوبد + دسم مجيج .دايض
 مق مردتدمإ . 37 دعوت نبذ هدزصتو .<ال يطال دان هدواينو 5 راق

 ةجيع موو 3 ميج حو 3 جنم مدخج مجود مجعد .زدو مالدم د دا
 2 رج , هاااينو زاد دماب) . هدضزن 16+ مجد ”# اننا دارو جانج5
 مؤدإ .تدربم مجيب دويمت دجرر .ه:ج9 5” تال هدهد رصعص ميو 211
 مجرب دج .مجج عض ددوادإإلا وح هجن . تي دودو هدد 5 د
 مامج ةجإب دج >جبيادججو) جالدج ه5 هد :137 722 ع هالو د
 مجمد 3 . ج7 حال اجر دوازن دو مثحجا . دين 7777ج >2 دج .طانازلاب

 مودجب م5.د طم عد 5 صرخ عنان ”جيلطإلجلا ٠ 2 ري هواي اجاب
 ذوو ١ مذ. مص انج 00 دالو) ها)وج ذو دج . اج يصرسو 5 .طمج

 مجيب . 50ج 2 2. د١7 ميكا دارج دو زجرو» هذ . دوم مذ مدد
 تدب .[جزاج 510ج ريذ درر مح ممر ."صوعدد مصل . زان ا 3. اا
 )"جدب وجرب 57 )» >7 دج كال حتا د نع جدو 77 مد .زجإ) مرر
 ريع وجم .مدعجإ زل 7700ج 1 جب ٍ دج . هاجرت دج
 رمإ در .رروا همرو 55ج رع 77 دوج مهاياصإو . . جوإلت ة مح 2223
 درج دوو >جإ . زو وجادج )دوج مدير همالو ميو دج 15جاجال اج . "موب
 ميخإ . مجزولا طالت 5د7 . تجمد مانزل اضم موو مح ةصابنإلو ع
 ميم .ه 3 تاي وزج 50ج ري 8 د رج ا طيء هج 5ددرود
 قل : : 010 5 دادج 37ج تدل مادو وم ددوزاب .؟طادج رجعو 5
 هج موإ دج .دمم "تا ينص ذووول 3 53.3 م 35 3 11 3

 نبيها ور ول

 هس لوب
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 3 2 انياب ١ 0 - حصدت 2 ديد 9 5 ا
 .دجام مازن 0 جدداد ه)ماين دم 000 .طوجارل 507 م جاب 5

 جا ب و 3 ا 31 0 ضم ا 2 ا 5-7
 . طاجمالد ايامإإ . هاا "اج دود هوجو مدمر موج ااهدمت 5و5 مكروج اجا
 . طق حدو ماطاوتزم . 20> ردد دازبادج ,هاججادإ) ماكاطم ذاعج )هج داقمقل

 موو 3 579 . حياتو موج طاداج) هازصالإ داير مجدإبن هو هماناق
 طادلدرج هزل هدب ريق 17 . ص١15 جد طدجاينا وت .د إل دادر 77 هبا طابت
 اد هموت اانجانال . هزواددوج دوو منذ د هالدب , مواقوج مريدذ . هماجإل
 مرطادو درب مادو مادزطإ .دهدم )موي نمد ةاطاجو هانازم) . تتططإإات اال 0
 . وجادجذ هد» مجيب ميغ ذو دمي .لمجج مما دحام ماصرت هذ )وجم «الاقا
 مججماج .مججا مدزإ موجب مجإل) "88ج جوج .5جاقج دذلم نادإإ# ج0

 .جودامل وع دج مجول .تاوزللا هزت مو .:وجرجإ جاد هاهو . 7101 ا
 امج جاد5» تجول . 5772 دذ حدرج 5 طهجاير» 537 .مودعجج همي >7 موتا
 دربؤ مومإلا . ةقاطج د «ند» مواد مربط مودا مروع دج . »هالو ةيادص
 جبع ءالاإ)د7 57 اند د5 7 دزد) ميج اج ,هحاهنمند الق - عع

 7 3 موي د7 ا 6-0 د ١ تيد . 7
 . طوعا طزحرب دج ادرلا دمالجل , هازوججو_طدجربو داوي دو ماهو 2 اجد
 وجب مايزال مجوادد مد مهع اجإ .,ادورلا) مهجإ دوضح ادد 17 12107710
 مايل اج زال . هوو ماير وج موجب دج مود 7 مججوي :اد5د
 هذدرج انن» جاابإل مودعإ ,مايبار تنازج ا دمو) منار 52 17ج ,5721770203) "ينال
 الج داذإ ,مربنورو مذ دجج كون هوو مذ اذ راج ججيج هوو 529 52! 52
 35 مج مجد ٠ دودج هنومرج . مجادل ديوك مود مم ايدو | وجو 5 اننجج <
 6 ماج : هاج )8 دال ماعدا 1/1 1 دال حرطذد ماصار 0

 51 عض ب ص 5 د تايب 0 55 0 35 5 3200٠ ةمما 1 مطرب
 ١ ومد اهو .واطد 7 مواد مودا هالات 5 مدد د مصب 55 دج
 ددورود دادج 7 525 20 :جج ا 7-2 م” طرد
 مدور . ماطادو ماقد دمع مدلج .”جمب اج طر دوج . 77777 ا

 هاوس .ادجالزت جاهد نمالعأل جد المج هام 5 .تاعجتد ماماعج ه>جرب
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 دوج . هرموإ رهو ذد دقد) .رادإللاجو رادإ دم :دجالو د .الاوب 5
 هموم ”موت جامد ج يجو داق دجإ هزالو هادإل) .داضو هوجو 57 دج
 ءاثابوم مذ ددوجج مريدإ ادرجم دم ذيبو هجاعج ذب نجااق زج صتوج ه)ج 5

 جِصدوج مجدج هج >5: :1ج زياور >7 زاد مت ادوجإل» +7 "38و
 طرب جيف يدمج ذوب جدزجب دونص انجل .دويتاقو رجم ووجع جيد هجر .5
 ميو جت دوو مص .الجاج أ ددج رام . 7 )7 موو >3ج5 .<5ج 5و
 طدروج جر همموبو ماهزلو 5و مج دج :هوعج 5 5 07 .داصابل 7و
 مريدج . هاصرج» هج 7 م مجإنو ذيب :ريج هجر داق ه» هزالد 5 نر

 »203 .# ظزلاو ها جا . رج ويم ريع دجج تر يدع 5

 - مج م1702 موو 15 .:ردزل 2223 ما 722 . 1 عيد عمد . 37292 7

 وسال .اطوادبج داؤنر طعاندا . 70 57د ددإو) . اهي )7 2125

 اييايج . ؟جادسبط اجيصصتوب هج وم هجرنا .:موزجج ودول 5مجب 2 ضر
 :موطم مرج هاب د7 .دروبطوبز مدروز دام دج دج زؤر .357085 تجإ

 مدد

 ربو >تورإ ردجج دوز ميصالم ادت دوومم دوج 93 مصممو موج <

 دميجإ نصوم :مطومل مزجبم ديجيج د" ججم جتا داجنجو 02 اج دج 00
 يجو مطل دمجب 5ادوفإ وزو وود ؟ةجريج . دج ع جرجا ددرمو إب
 مم مزدر دج >جصإتلل د1زئج . مو 73 بش ديب مامجادج . جابو
 ديزوب رصييرب ذيع درو ددانل . :مجازل) دو دججاإ ”همابت دمج مذ داينوع زن . هدعج
 اع رازب مول مذ مالا 01 8 دوج تدان ع دمج جرح . دج جوج

 مج دج .دورج دددينإ ددجنج متاقزل هيج >3 .زاززج 2 مذ راج ذدربم عبط حاج
 ماد :هددجال تجيد د طا ديو >جيعوحم طابا دهو ززلوز اج هجربدج
 دصيع مرج رهو ع . 2 مع دمع دج اجوبرد دوج هرلدح دات مذ -

 جيب . مدبب محياج رايص مين .ةنججإ :جدج مينو دمي .[جج) جلب 2
 ميج .جرجو تربذ -مييج ريذ دمج . ججيو ازين رج دوج .ددإزد دوج )»ج

 .صروطومل دردو رجوي دمع .هوع) دددم )عج دمع . هددجو تعخ دمج أذ
 . جرد دروع مججب دينرب ذد دج وجرب دمع رجعو دمع . جوج دمع رج و
 . 0:ججدج جا .ه>جيعو دهم م دج دجاج دجطوعج داذ) وج دوم تجججج 5
 مدد صاابتعجل .: د مكرم 15 20 هد دورت مومو .هابويجت دجو) هذإ
 5 موب 125 ٠ جوج جزر دمضوإ . دوج اين ان> هذ 8239 5جنب . هجوإ دا

 :دووبب ج دديضإب جب 70ج ”واطإ ,دو ذجج هج . 7007ج ذي د . 7

: 
4 

 م
1 

3 

3 



 ل

 حجب >7 .موابنوو ذربامذ مكر هرريذ رم دج دججرإ دو ؛دؤوص) هالو هد 685
 اقدإ .نميادص مادامجج >همانن يندد :مددجو» هوجوُم هيإ مزهندك
 مود مذ .تدامأ دورلج دوج . ومادام ردجج هيلدج دال اهاد) .5750025 7

 مواج» دج .موابنج داموا هودي روباواج لهدم ٠مجلذ ديوت تااجإ)
 دوار .مالإل مد 70 .ترتاجاط ممم حاد , دواطد هنيجج انن»نج موددأس , جاتو

 .طانوتجا د 7-5 . فد مج 3 . تزد مدد دددو .5قماج

 رم م 7 ديندد) مج جامد .تباججا جدردم >جإ .هرعم ميعصتم 5 5
 اصادد) دور 70ج . دج رد مولدم نذل . درج وذ مررد عيذ . 320 ادا
 مج د١ 53 .ددطد) ددرب هند هرمج ماجور ,دمججام! هازبواص ؟ج1زئ7 . .”
 مجدو ايدو ج . اذ هجوما مب د 2 , دو رمدعج ماو . ةديداير ا
 نيب لجو و35 مددتاج »دذد د١ 0 هدر درع دجربا .صاعض مدرج
 اطيب ذررجا مائالج 6مم ١ , ”51مالو الالجج مرماه ”نج

 يجو جان يندد : يود د دجإ هجو ذوب ميال دج
 5770 .دوإلاب هج دال ةذزن هيدإم .دقإبو زم زر دذ2 >2 .2027 777 52
 موودإ مطدإ . مزجت مروج دابنوج رموسو 5ع دان هدؤجملإ زم هنج . دلادإ 29ج
 حررموو .ددجمم» اطر دددذمد .مجج» موج ننس جمد هججإبل .575
 امجاد هد , إل حاججال ذوو دج ١ ,رارج داونو .تاال) جاد
 حدود .ديوام هرزجدإ الجل هتد .دقاطم هرجوإ هيا هنت .؟هنا5 95)2)

 . دزوج مرطب جود ه05>2 .7م هيجدب هججاو 5”مد .,”جان تزول المان
 صرب وجرب اد .الدجد وجود راذرؤ» انصر .هاد دذربمو 5دذإن هد >7 85 »3 اللا
 دوججابد 75د . جزل »يدرو عدو د . اإل مدو #5 >جلانم) ال25!
 ايصال 75 .رج م»س) دام هم .ديد هواالد 13 مالدج ده 727 ةن

 دول 725م ا 0م حمه مدون ووري مجإبلا .5جر» امد »جل ١ ١#
 درب مريدججد . مانو دم 7وزدإلا .هدورع ١ جمجمإ ,2752 ادب ابن <
 هر نس , طاطا حايرإإ ,ودذإب ادد مال . وهج ووجد اخص م . 5227ج

 :دجزرب ذوو دجاج >7 .>دجددجإ دجدانت ددسب . زد هالو ان
 دد 2 53 ذيج هل وجرو هود دارلج .باررجو ذه كدو مهين ؛9227 ازنوو

 دم ادد مذ . طاق ميو 7 . مدي #5 مو مدع 5 . 35372
 , تااقوإ داق ندا 15 جرو 0 ند . تا 55 بر ذاصمو 77 اإل .تا

 م١ د ماشا جد .دججج 5 طدرم 10 ماد دج .مايربس دوج تجونق ذا

 دوج مم مامازلج تجتمص 0 . ؟مججل 10ج مدابن) درب مد ميمو >3
 .وهودج اجدم ذيب .؟طامرجم دجاد ان زج هرج زج طججأذ داقإلج اج ,1513 57

 جوج رذ >> .ممالب دجتوج .همدامج >جتننج 5ديد >يمادم 7588 تقف
 .الالجإج و5 هديد داذإ . مجلات مجلامو وؤارلا» ذ) .زجر دام ماإل 18 55
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 كلاعت هللا هجول لكعلا صالخا ىو

 جدو هجم اهم هايم طور  ادربوأو "جو واب داصج د2

 عت هلل عضاوتلا و

 وجدج دجرب كرر طم هج مينإ كولو دورت دايج هزم دج 5#

 وجو دوم راج دجلطإ مجدد 3مجاو رقد 3200!

 ىلاعت هلل هسفن ناسنالا ةبساح ىقو

 دددج) وجود درمح مدر امل موي 7 5-271

 هنم انل ملصي امو دعزلا ىفو

 وجرب 3205) معصصو داب  دججزج هرتجمإ صدا تراب

 ' ىلاعت هلل ةبكملا ىو

 ويجبك دججمب دورجتم)  جقوج دجعجص الي 708 يك

 هلل ةبكملا باب ىف اهكنذ مدقت ىنلا 7202لإو :12انالا

 ! ١١ ك1

 :ةرج هايل صو دج 5و) ج صج هدي 29د
 ةجرردمإ .دجدرتن ديد مجدا .؟ججالاو جود رم .7277 5دائإ .ددجم 1١ د
 »در د مدي ميبج ميج >7 .اج0امج ايجاحصجإ .>7هج9د
 دورر) . وو جايعؤوجإ . د 356 35 6 هدد جر وصد
 دادإتجا .زاجج زا دجدد مامج >5 طيب «ور :ءجدم -هوبج دج

 انا 1 .7229 ١ جدو . هيطم مجدد امجد دج . ةججب جو .هججب 0

 د "ندد : 05جاقو )دج » تجبو . تالت متلادب دالاولا . طقغولانت

 مب دنع . وجيد اذدد» .وهنود مج هيط» مودد دوج عصدب .ذدأ# ججج
 دوب .«وريبو مكجاإج ومدوأ ذيج .مادجم هالدج د25 ديد ذهب . هججانجو

 د ا لن ع عا
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 مك أ هنعملا 4 رضاعلا بابلا

 اذه نئاتك ىناعمل اًدهاعتم لزت رن كتكرحو كنوكس لاح ىف كراهنو

 تايبالا هذه َكْنَرَكَذ ةعاطلا لامعا نم ليع ىف تنك .ناذ هلوصال اظفاحو

 كسفنل ةبساحملاب كتركذ ايندلا لع ىف تنك ناو هلل اهيف كيلق صالخاب

 زعو لج هللا ىلع لكوتلاب كتوكذ كايند روماب فلق لاح ىف تينك ناو
 5 تنك ناو عضاوتلاب كتركذ ربكلاو بجعلا ىلا كيذون لاحح ىف تيفك نأو

 لاح ىف تتم ناو كيلع للا معلا راسل هن غارف لاح ىف

 نايصع لاح ىف تنك ناو ايندلا ىف دعزلاب كتركذ ايندلا تاّذلب ( رورس

 كتركذ كباتك» كنيد نم ةلفغ لاح ىف تنك ناو ةبوتلاب كتوكذ هلل

 كنوككذ عن مت هلل تيحيت لاح ىف نيننك ناو رسعو لج هللا ةعاطلا ماونلاب

 10 كتاسل مامز .٠ كيلق سواسوو كنالص روهأ 8 كلذكو هل ديحونلا سصالخاب

 ةظنزاومو كيطاوخ كهاعتو كحراوج طبضو ما كلمو كساوح فاقثو

 انَحّشر ةيلاعلا بادآلاو ةلضافلا ريسلا نم هتنمص ام رئاسو كملعب كلع

 هنجرب هنعاط ىلإ كابأو هللأ

 ةرشعلا تايبالا ف هذهو

 ىلاعت هلل ديحوتلا ىف

 0 دوج دحيم جرو  دواتط وصوم

 هناقولخمب رابتعالا ىو

 ويوم مريح دجأج هدابإ يوم يتدجدب هكاحجت دامأب
 ىلاعت هلل ةعاطلا مازنلا ىفو ْ

 وددمتوب هيمو 525 درو داما ام اجتدإلا ةححص معجك

 ىلاعت هللا ىلع لكوننلا و

 هيرو حا داالج ماظإلا 5 ددجإ دج مو 357

 1) 17. 1: ةينامسج هلو رورس»
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 ةبكملا ىف رشاعلا بابلا موف

 ىلأ هب لصتسف اًمثأد ةعورف نع ثحلاو هلوصال 0 ظفللو هيناعم ىلع
 اقيشر اهب نكف وعو لج هللا دنع ةاضترملا ىلاعملا ةياهنو نساحتل © ةورذ

 نم كسفن غارف نوبت كلذ ىلا لصت كنا كسفن حرت الو ادشرم هيلاو
 نم ناركسلا ةاوانم ىلا ليبس ال امك اهيف دحزلاب اهلغاوشو اينحلا ميه

 هللا نم ءايلل (ةانيه ول“ نيحناصلا ضعب لقو اهنم ةغاقتسا نود رمخل
 اي عسلذ اًيتذلا بح بارش سأك نم انركس دقو“ («هلل بلل انكذ ام عت

 ياتح كناذ اهلاغشا نم كمسج ءالخ دنع اهنم كلاي ءالخا ىف ىخا

 ايندلا لغاوشب ركفلا ظطابترال ةيناحور ةولخ ىلا ةينامسإل كتولخ دنع

 ىف متساو اًمثاد كنم اذه ٌدقفتف اهنم سرتساو اهنع مسيل الخ ناو

 كبلق ضئارقو كترخآ روماب اهنم (ضوعتو كبلق نم اينحلا تاوهش ىغن
 كيلع هلابقو كنع زعو لج هللا اضر ىلا اهب لصت كرطاخ ىف اهدنرو
 (ه د د08 ا هلوقك ديلل (6 ىطخو كبونن نارفغو كنانسح لوبقو

 (8 ذماز نزدز دحدرب كدحم >5 لاقو

 نويع كل عمجا نأ ىخا اي كل داشرالاو حالصتسالا مانت نم تيإرو

 كحاو تيب لك ( ىضتقي ةيناربع تايبا ةرشع ىف اذه قاتك ىناعم

 قاتك اهب تمتخو اهيلاوتو اهماظن ىلع هباوبا نم دحاو باب ىنعم اهنم
 َكَلْيل كرطاخ ىلعو كبلق يف اهتكدرو اهتظفح اذا اًراكذت كل -نوكتل اذه

 90 65) 1 ول. 2, 0.

 1) 1. ظفحلاو. 22) 0.3. طثدك. 22 3) 3. بص ةدصم هع رطل.

 1016 ة؟ءط ع1 5 عمور ماا تع 12هه1 آس الا وددتسص417 215 ةمعط اقنع 5 593212121-

 طققأمو ىن سستغ ؟همةسوعطعملعدص هدأ هس 8ءطلسقو ةلسعف ؟؟همغةه اطودصسغ

 موسم س أضعط ص مهعطصطتستفءطعم 18م8. 701, 2. 5. سددت نع نابرضو صانص

 43+ نيضت. 2 4) 1. ايندلل طوغ طنوم طونسم» ةنسس- 5) 0. 2. ضوعو.

 6) 1". كتاثزلا 10د ءاعغد» ةدق 15145 عم -ممصضلا 7 ) 0. ىضقتسي.



 سوو ْ ةبحملا ىف رشاعلا بابلا

 مع لوسرلا ثحح ام ىلع لام لو مسملو سفنلاو بلقلاب هنبح ىف قدصلاو
 ءايبنألا ناجرد ىلا سانلا بوقا ةجردلا هذه لعاو (477708 77 طل ط3

 هانعو اططاثث 2770و 3 73518+ مع ىلولا هفصي نيذلا رايخألا ءايفصالاو راوبألا

 بغيت نم . خا اي تبنك ..نراف © حيطردرب حجاضصرطابووبا ند دددررب طصوصط لوقي

 لفاغتلا لمعتساو كايند لوضف ىع ضرعاف قهنرمز ىف لوخدلاو عانبكك

 ةنووم فقخو اهنع ربصتلا كسفن دوعو اهنم توقلاب ءانغتسالاو اهنع
 يف رجاو اهيف كركفب قارغتسالا نم كلاب غوفو كسفن نم ايندلا لاغشا

 هبرشي امنا عيشبلا ءاودلا براشك كرايتخاب الو كبلقب ال كمسجب اهتاّيهم
 عفدل هترارم لامتحا لهستسيو هتاذل هبرشل هرك وهف هرايتخاب ال هيغب
 اب تملع ىقو كدنع كايند تييم نأ نأ بجي كلذكو هنع روضلا

 ضوفم .اهريبدت نا اًميش كقرر ىف كديؤي ال كايند رومال كريبدت نا ىخا

 كقزر نم كصقني ال اهيلع كداهتجاو كصرح ةلق نا امك عنق هللا ىلأ

 روما نم هل كيبدت كعفني امل ريبحتلا كمرحي اهيف كلاب لغشف اًثيش

 كنايح لوط اهب َلْعّشلا تمرلأو كيلا نضوف ىتلا عت هللا ضئارفو كنيد
 كنيد ةمالسو كناك هيف ام كيسانل وربختاف كاذ كعفني الو اذه رسختف

 كنرخآ روما يف دخل مدلقو كماما كدئاوع ءوس نع ربصلا لعجاو كايندو

 كليلخ دعولاو كليلد ملعلاو كريزو ملخلو كريما لقعلا لعجاو كينيع نيب

 طارفالا رذحاو كلاح لامتحا بسح لئاضفلا باستكا ىف ناتو ففرتو

 دوبخ ببس جارسلا ىلع نهدلا ةرثك ناف كلهتف ميردت ريغب فرسلاو
 ىلع ربصلاب ربصلاو لجلب ّنِل ٌلصاوو ىخارتلاو لسكلاو لفغلاو كاياو هلعش
 كلابل كهاعتلا لفغت الو ابيلي 5 لئاضغلا نم ةجرد لك عبشأو جيردت

 (ةروكتلاو هل ةءارقلاو اذه ىاتكل دهاعتلا لمعتساو امثاد كسفنل ةبساحلو

 ه) 2و. 6, 5. 2 85) 2. 8ر

 . ددوتلاو 1١2
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 ةبحكملا ىف رشاعلا بابلا مو

 دايعالاو تابسالك نامز نود ناموب ةنمضملا عئارشلا كو 7273 12

 مت طاة37 لثم طقف صاخل كلبلا ىف ةمزاللا ”الال 505 اهنمو ماوصالاو

 ةانثتسم عئاش اهنمو كلذ هبشا امو تطل طاثللا ت7>الالطا 2200

 مزلت ال ىلا 35 طالط لثم تطقس تدقف اذاو تمزل تدجو اذأ روماب

 طقست مال» طتاالاطو هل 7123 ال نمع طقسق 12 578و هل دلو ال نم

 كلذ ءهبشا امو ميتيلا نع طقست ه0 د»# 72د تالظقو هل ( راد ال نمع

 وهم اهنع نوكسلا نال هاونلاب (© بستح ال اولق ضتئارفلا اولصح املف

 يف (4ةعاترملا ةميهبلاو تيملاو مئانلاو © نحنف اهضرغب مايقلاو اهلع هجو
 بناج ىف لمعل الالقتساو هلل قتعاطل اراغصتسا ءاوس (ةاهضرغب مايقلا

 رماوا اوبلطف عانع عت هللا اضر ىلا هب © نولصوتي ام ىلا ةقوشو جلامأ

 لاح لك ىلعو ناكم لك ىفو نامز لك ىف دارفالا مؤلت ىتلا جراوجل ضقارف

 جدروم م>د35 7773 هلوقك مضئارفل مّلعتلاو هللا باتك تفاعت الا اودجج ملف

 طصدطمأ هلوقب ةيناث كلذ لوسرلا دكا رق (م 57335 ذإب تانج دايم دام تول

 هيلا فشكنا ام ميظعل هسفنا نم كلذ اولقتساف (5 007 هداد> م»# تضا»

 ةيلقع ضئارفب رعو لج هلل اودبعتتف ليعلاو كبعتلا نم عت هلل همرل امم

 ةدوهعاا ضئارفلا ىلع عتدايزب اولفنتو ةيناحور لئاضفو ةيصاخ بادآو

 اضرل ابلط ءايلوالا (7ريسو ءايبنالا ىنسب اودتقاو اهيف هلل ٍقبولق ننالخاب

 انحصق ىتلا بولقلا ضئارف ةلمج نم ىو عهنم اهل هلوبقو نع اهب هللا

 نونكملا نطابلا ملعلا وه ىذلا باتكلا اذه ىف اهسانجا ركذو اهلوصا حوش

 هيف قلص فخ رث هب اوقطن اذا مئامض ىف نوفدملاو ءاملعلا بولق ىف

 عفرأ ىلا اهب اولصوف هقدصو هتكاصب ةميلسلا لوقعلا ىوذ عيمج ةداهشل

 هل صالخالاو وعو لج هلل ةعاطلا نم لزانلا فرشأ ىلإ اوهتناو بناوملا

 ه) 10615. 6, 6. 65) 26د. 11,9.

 1) 2. فرغو تاولع. 2) 1. بساك. 5-83) 86طلغذس 1. 4) 2.4
 مرتصحمدوو 8. مرعصخمد»# 1". هص.) 6) 17. )5د1ظ0.) 7) 0. رئاسو.



 عم هنودبعي غناك 2 هللاب ةفرعمل نم #هبولق نوتحا امب هف ةيناحور

 علقو تاوهشلا عبولق نم تباذ دق تاوهسلا قابطا ىف نيسودقلا ةكئاللا

 نم اهلخادو عش هلل ةعاطلا فيش نم اهرماخ امل تاذللا ىلا قوشلا عانع

 عرطاوخ نم اهرح عطقناو جغبولق .نم ىيهلا رن تدمخن هللا ىف ةبكملا

 * بع حاسلل ضرغم امن وسو لج_علل ةماطلا روت نيس اا
 ةعاطلاب هل اونعذاو ريصقتلاب هل اورقاو بر ةبيِهل اوعشخ راهنلب سمشلا
 اذاف ءامكحن اومّلك اذاو ءايح ناوخاف اولموع اذا مارت ةّلقلاب اولابي ثو

 رونلا اهالع لق مروص ىرت ءاملحن هيلع لهج اذاو ءاملعف اولثس

 نمو ةرماع هللا ةتداكمبو ةرسكنم هلل ابولق تيار بولقلا ىع تفشك اذاو

 1١ مالكل نودجج سيلف جبولق هللا ةبحص تألم دق ةيفق ايندلا لاغشا

 ريخ اوكلسو كلاهما قيرط اوسفر خوُخل عتجداححب الو ةرهش 0
 دالبلاو دابعلا ىقسي عبو باكسلا © ىَشْعَيِو باذعلا عفدي بف كلاسملا

 اويرعو معاطملا ناولا نسع ميديا اوفكو مراجملا نع .متادبا اوضبق مقل
 اوغلب هداهم داشرلل اودهمو هداشر ليبسلا نم اوكلسف رّثاملا نع عاسفناب
 18 اولمكتساو نيريشلا اوعمجو :نيراحلا اورق لكالق ميا ربصق ف0 |

 بجعلا نم مث (مدوم رطل ”طاالطد 2١" اج طع محد ندع >> هلوقك نيلضفلا

 هتمعن (؛بناج ىف يلع هللا ضرف ىتلا ضتارفلا اولقتسا جنا جما ىف

 رابطصالاو ربصلاو داهتجالاو لل نم هل مهسوفن « اومزلآ ام بناج ىفو يلع
 عت هللا ضئارف اولصح عانال كل فصأ ام ىلع كلذو هتعاط. موزل ىلع

 90 هاونلا كو تاطالط 85 صاالاد 5610 اهنم ةعيرش 35 اهددع :ةليج ىف تغلبف

 تاثال طاالا> اهنمو ةعيرش 575 ىو دارفالا مزلت ال رويملل مزلت ضتئارف اهنمو

 «) 5و. 112,1

 1) 0. ت56 2 0. دطد»مد- 2.50. 83) 80 موعط 0. 21و ةطععوم

 18035. طهطوص ال7. 4) 2862..0.. 5) 2. ل خيلع.
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 ةبحملا 'ق :رشاعلا بابلا 3

 ممر
 ركذا نكلو اهيفوتست نا نم رثكاذ زعو لج هللا ىف نيببكملا ريس اماو

 ل هريبدتو: مايف هنصق اوزعمو عابرأ اوفرح .موقلا نا: كلذو: قرصح .ام اهنم
 عيف فرصتلا هل فقلطا امل همامزو هكلمو هيلع همايقو هب هتسايسو

 متروما' نا مانيقي ىف تبثو مهل صف ايندلاو .نيللا روما نم هل رايتخالاو
 اوغقو كلذ كنعق ةهتداراو عت فلاخل رادقأ بسح ىلع ىرجت عتاكرحو

 هل راتخ نا عت هللا ىلع الكوت اهريغ ىلع علاوحا نم لاح رايتخا نع

 دككوي هنا رعو لج هللا باتك نم اونيبت املف اهنم ملصالاو فقئوألا

 .ىنع لسكيو وعو لج هلل ةعاطلا رايتخا ىلع ثححو: نيدلا روما ىلع

 فقرا ثيح عرايتخاب اوفقو اهنع ىهني لب ةينامسإلا تاذللا رايتخا
 قوشلا نع اوضرعاو هناينو موئامضب هثاضر ىلا فقوشتلاو ديلا عاطقتالا نم

 ىلع هنم ديباتلاو نوعلا نورظتني ماممعو عبولقب اعرورغو ايندلا ىلا
 زعو لج هضئارف نم خرايتخال لاعفالا دوفنو هتعاط نم مخايثارع ذيغنت
 هل ركشو هنع هودجو هيلع عابر اوركش اهنم لعفلا لح ىلا" برخ امق

 اورذتعا هنع عتفعضل هيف جتميرع راهظطا عنكمي رف امو رايتخاو قيعس

 ناكمأ تقو اوبقتراو عانكما ىتم لعفلاب «ذافنأ اوراتخاو هنم عت هللا ىلل

 قدصو سوفن نم صالخاب كلذ ىف هيلأ أوعرضتو هنوعو «ليياتب هنه هللا

 19+ لولا :لوقك قبر لع خيقفل ىسقاو علمت دايخ كلذ نلفو- عاتب قم
 يلع رثعت ناو هتعاطل مرايتخا ىع عت هللا عكشيف (6 72377 2

 موك مدد ماددذ تددأ هرب جات دياب لالا مع 3173 ملوقك اهل لمعلا قيفنت

 قابولقب ةماسجا ريبكتو ممايند روما اولعاف (57325 تزل 777,3 7

 ةرورضلاو ةجامخل دنع اهتمدخ ةينامسلل سارح اهل اولغشو' راكفأو

 ةعاطلو نيد رومال جبولق اوغرفو سوفن اولخاو اهتاذلب انواهتو اهب اناغختسا
 ا راورلابب ةيرتخت 10 هيمن هرمي اميهتج .ايطعاو الالجأ عابر

 ه) 2و. 119, 5. 2 5) 1 1عةه. 8, 18.

 هانا توعد لد اي ننال ا ل ا نت و ل
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 ريثكو (0طاطان» نجد م0053 05 72 لقو (ه ”تدد مطاطد ةمرتالال ١

 اهخيبوتو سفنلا عيرقت ىضتقي اغيلب امالك تصختل دقو كلذ لثم

 ىئاربع مالكب هناعبتاو 77215 هتيمسو ىناربع ظفلب ةالصلل اهكيركتو .اهطيشنتو
 مالكب اناطعتنساو ارافغتساو زعو لج هلل اًديحافو اجبست ىضتقي مصف

 رخآ ,خ امهتبثاو 7203 هتيمسو هعبطل ميهمو ىلصملا سفنل كرح فيطل

 موتليلف كلذ هسفن مولا ىمف ًاراهن وا اليل امهب لقنتلا دارا نمل اذه قانك
 لأ: نم يصحح 0 ْن تاداظ)لا .. هدنضح ام همكقنت كعب توعق لاح ىف ابيلصي أ :”7تالتلا ىف

 ىلا دوكاسو فوقو لاح ىف 7202لا ىلصي مث اهلبق اهريغ وأ ةدانعم ا

 ”اهناعب كلذ عبتي مث 52252لا نم نسحتسا ام لوقيو (عكري مف اهرخآ

 هذه ريغو لاوقالا نم اهريغ ريخت ناف اهرخآ ىلا 270الث7 قو 777 1

 اب رمالا كالمو اهيف ةدومكملا ويسلا هبشا تركذ نكل © هيلا رمالذ ةبشرلا

 اهتءارفب كلسوتو اهيف كبلق راضحاو اهتالص كنع كسفن ءافص ىف ىخا

 ةدهاشم عم اهنم ليلقلا ناو كَبلق اهب كئاسل قبسي الو اهيلي امعم
 اهنم كبلق الخ اذا اهنم ريثكلاب كناسل ةكرح ةعرس نم لضفا هيف كبلق

 (««دعاشم نم اغراف (اًرفص اجبست اوحبست ال لضانالا ضعب لق

 :لاقو صدد هدذ طدد ىلولا ليقك بلقلا روضح نوكي لب هيف بلقلا

 رووسلاو حرفلا اهنمو (477 28 08 2205” "ال١ ددذ لاقو (مدذ ذدد دارو صدم

 هتعيرشب طابترالو هتبحك+ طابتغالو هئاضر ىلا قوشتلاو هتفرععو عش هللا
 دجرمو كمارو رجحت دروب 5دذ درع ددص هلوقك هتوفص ىوذ ىلع طايتحالاو

 دد ممارال )راث“ لاقو (ءصطارتط تدصححإت هصكد لاقو صان صرخات د53 لاقو

 (ودرر» مطرد مكروب مطر ادد الل لاقو (مكاظ:مدنم د

 م): 2و. 88/9. )5  1طسب 2,19.  م) 2و. 119,10,58- .4)
 84,8. 4 مو. 119, 65, 14,111. مر 2و. 40,17. م) طقم 81+

 1) 0, زلظاأا هنو 2557 1". 8ها266 12187 طقققاتم 2 مي. قولطم.

 8) 0. 2. وأ اريفغص. 2 4) 1". ةداهش.

10 

15 

20 



10 

15 

20 

 ةبكملا ىف رشاعلا بابلا مو

 لهال ييبيبتلا ىف انيلع عن هللا ثح كلذخلو (« ١ مذوربذ مددادد

 مدا د7 دان مع انلثاوأ لاقو (3صاطال تع 7215 5277 هلوقب ريصقتلا

 زز5 ك-صب هدم متتاط لاقو (مرتذأ» درزن دمج ذيجصانا ميدت دن دضم# 55

 ارخافتو ابحت ال اهب اطابتغا هتانسحب هرورسو هحرف اهنمو (400) ال١

 , 1 حاط ١259 هلوقك اهيلع اًملنو اهنم ٌةبوت 0 هنائّيسل همامتغاو هنرخو

 كلذل المت همسج ناك اذا راهنلاب مايصلاب لقنتلا اهنمو الثا االال

 11 ىف فالحل لقتتلا كتصصخ اننفاو :مانتخ“ ليللاب ةالضلي لقتتتلاو

 راهنلا ةالص نم صلخا ليبللا ةالص نال (ةانسح راهنلاب كلذ نأك نأو

 مسك تاوهش نال اهنمو راهنلاب هنم (* غرفا ليللاب ناسنالا نأ اهنم دوجول

 لاغشا نم ىّلختلا ("اهنمو راهنلاب اهنم ليللاب (© نكسا بارشلاو ماعطلا نم

 "44 ءبشلا امج ةعارزو ثرحو ”ناينبوأ عخدو ضبقو ءارشو عيب نم ايذجلا
 سانلا نيبو هنيب ةيلكلا عاطقنا اهنمو ("راهنلاب ايندلا لحمأ فروصت نم

 عمسي الو هلغشي ام ىرب ال هنال ليللاب هناسوسح رثكا نع ةسارح نوكس

 هعم نيرضاخل ةّلقل هنع هدعبو ءايرلا نم هصلخ# اهنمو هيلع عطقي نم
 سنالاو وعو لج هللا ركذب ةولخأ اهنمو راهنلاب دازفنالا هنكجب رث امبرو ليللاب

 هد هلوقك هبيبكم بوبس لك دارغناو هبيبك بيبح لك ءالخ كنع هب
 ةالضص ركذ روكق للقو (9 007 تاطاطد >تدال0 ذل لاقو (مدلل مطاطد ظ

 ظعنط لاقو الل 5 من ماندو مددر مع ىللولا لوق هنم اريتك انباتك ىف ليللا

 (6 ماحتطاموب داحإل محم ذل مرش مطروح مصدر كرز دذ خمردردط ترميم ماك

 ه) طوص. 12, 3. 6) اظه؟. 19,17. 0 ؟ةسعولعطتم 5. 04)

 28, © 28. 119,160. 7) 268. 26, 9. 9و) و26. 3, ٠

 7) 2و. 119, 55, 62, 147, 8. - :

 1) 1". هلوقك اهنع ةمادنلاو ةيوتلاب هبر لباقيلف. 3-2) 1هطآغ ذه 8.
 4) هله ىلخا. 5) 0. )#35. 6-6) 8هطلغ ند 1'.

 لهدا وع يي وواسع

 ا 0-5

 2ص2ذظظ00000 ام رو
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 اهدحا نيهجول كلذو نامز لقا ىف ناك ولو هريغ هب دعو اذا لعو لوق

 هجولاو هب دعو ام متي الف كلذ لبق هل نوملا ةلجاعم نم ارذح امأ

 ةيادهلاو دكاشرالا .اهنمو كلذ فافن نم هللا ردق ىف فبس امب هلهج ىقاثلا

 تاقبطو ناكملاو نامزلا لامتحا بسح ةّدشلاو فطللا بورضب هللا ةعاظ ىلأ

 ممم مما” هدم الدان“ ميكحل لوقك ةقوسلا ىلا كولملا نم عناجردو سانلا

 ىخا اب كل ىغبني كقو (6 تداإل حاط طصذ لاقو (م نم” طاطادطم اد

 هسفن حالصا ىف ىرصقلا ةياغلا غلب ناو نموملا لئاضف نا 0ملعق نا

 مداهتجاو تريس ليمجو عقالخا ىسح ىف © ءايبنالا براق ولو عت هلل

 * لها كشرو سانلا ىدغ نم لئاضفك سيل مل هصالخاو عت هللا ةعاط ىف

 ىلع علئاضفب (©فعاضتتت هلئاضف ناف زعو لج هللا ةعاط ىلا ىصاعللا

 جيرف ةنيدم ىف اَلَح نيرجاتب كلذ ىف لثملاو نامزالا روركو مانال رورم
 ةلمج اكو هلام سار لاثمأ ةرشع معم تناك ةدحاو ةعلس ىف ايهدحا

 علسلا ريتك ناكو طقف هقعض عردلل قاتلا وجاتلا حبرو مرد ةثام كلذ

 ةرثك ىلع لوالا رجاتلا لضف ناكف فالآ ةرشع عاب ام ةليج ىف هل لصحو

 مردلا ىف ءرج رشع ىدحا نم ءارجا ةرشعو اهرد نيعسنت هكر فاعضا

 كلذكو هحر فعاضت لق ىلع مرد فالآ ةسمخ ىاثلا رجانلا لضف ناكو

 سيل كلذ نم ةياغلا غلب ناو طقف هسفن آلا ملصتسي مث نم ىخا اب

 لضف بسح هلضف فعاضتي هناف ةريثك اسوفن هسفن عم ملصتسا نمك

 )»8 هدد صب 5داط7 53 (ممع انلثاوا لوقك عن هلل حلصتسا نم عيمج

 ددروجداب رد مالكذم مددحص مادر هددحد مع مدلل مد) ماهم 75١ ذا »جد ثق

 حرجاكالا حالا” ةاطاتاطأل معلا لاقو ذود“ حالا مدام ماا ط تما

 خادحر  ”ماكالطا لاقو (ماطاقد مضحك مدع مدلص لاقر. (6 داق مددد هادم

 هر 2) 2. 1, 5ر 4. 0 قطقفط ؟, 8. 0) 2>. 24, 5.
.6 ,2 .2181 (6 

 1) 0. فرعت. 2) 8.3. ةكئالملا. 2 3) .0. ]دالطق.
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 ةبحملا ىف رشاعلا بابلا 21

 هللا اضر ىف مذلاو سدملا ءاوتسا اهنمو ةريغ نفاخا ىلا قلبف نأ قرأ نم

 ةهسجو هسفن ُلْذِب اهنمو ركنملا ىع ىهنلاو فورعملاب رمالا دنع رعو لج
 سند ددداتمد ه5 ذد اددد5 ذب 53 هلوقك عت هللا اضر ىف هدلوو هلامو

 جيبستلاو ركشلاو كمخلاب: هناسل ىلع هللا مسأ ركذ كيدرت اهنمو (071تم

 مكرم ده ركل لاقو (6 رصخمص هزت ذد مد مرنم اناان) هلوقك دبجمتلاو

 208 مسق ىف عن فلاخكل مسا فيرصي مث ناو (هرصاصقم طالت د

 تسلاو خقق نابألا نم هناسل لع: قلطني امف مسقلا اما فْذَك

 فلخل امو اهب مسقلا ةنسلا ىف همزلي الو اهيل ةرورض دحدت الأ ىتلا
 هيلع بجيف سانلل ةلماعملا دنع اهب مسقلا فلكي ىتلا نامألا ىهف هللا
 لاظباو فح .تابثا 0 ىف .هللا مسأ ركذ ىلا هدوقي ام لك ىف ظفكتي نا

 هل اماركاو هللا مسال الالجا 6(  فخ لاطباو لطاب تابثا ىف ىئوحاو لطاب

 (4 مصدص5 ريدر مذكر صور مرررط مار ذ دن ددذ دد) 553 )د هلوقك

 اتطاثن همززب ديبكا مدذ مصدرل لقو (مدرم مالطا ددحارت تاهت ميم ميد لاقو

 مامات مب يووم حدين مدع ادد 758 انلثاوأ لاقو (ماطاحد مصدطلا مدان

 مننا .فرصي ىتلا نئاعللاو ةكبقلا ماتشألا لثمف فذقلا اماو 0 مدد
 سانلا ماوع لهستسا دقو نموملا ىلع صيبقلا حبقا نم كلذف اهيف هللا

 ىف غالبالاو عينشتلا كلذب !ودصقو جبقلا ةياغ ىلآ . هنم اوغلب ىنتح كلذ

 77122 ميكلل ليقل هيف جهبشا امو هحتابقل ميخفتلاو ميظعتلاو عاهفس

 مد. لاقو .(؛ دثدد ددرك مق ذد) ريدصل ندص مذد >> لاقو (غرتط) تال هدؤ

 نم فنأتسي ام لك ىف هللا ةئيشمب (ةانثتسالا اهنمو (# ماكان )5 مدد

 هنر [, ©) 28. 44, 235 35, 285 218. 0) 2و. 24, 4. 6 1262.

 28, 8. 7/) آآه١1 3, 0. 9) ا هلهعتس 0. 720 12 10,

 2) لعق. 9, 16. 2) طا. 10, 0.

 1-1) 8"ءطلغ زص 1. 2) 860 هس الهد:ةءطالقع مد 2:05. 601021 ط 6م. 1“

 نسفعطخةتطغ هه قسعمط تنصت , 1", جدرص معطوب لتم ةطعتعوم 1مم رددت ص دعت
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 ثم خبكملا ىف رشاعلا بابلا

 لق امك هللا هضغب نم ىف ةبحملاو هللا هبحأ نم ىف ةضغبلا اهنمو .كلذ

 مدداند لاقو (ماط اددذرم هايج دكر مسد دمحم ام ديبرريبطل درربط رويدطد

 محاط >3 لاقو (ماثا ماكان .زاطدنحا الاج ماكالح لاقو (ةاثا دصاا تزدان الاد

 (مدصرو مدكاب رتامدد طا لاقو (ةالاشح اطر

 لغشي ام لكل كرتلا اهنمف ( دعو لج هللا ىف ةبحملا لثالد اماو لاق

 عن هللا نم فوشل راثآ روهظ اهنمو (لوضفلا روما نم عت هللا ةعاط نع
 (مدهطمم مقدم هدددو ذإن ضرجحت مرقص دادال١ هاوقك هيجو ىلع هتبيفو. هيلع

 كلذف ناسنالل هتنحو هباقع فوخ اهدحا نيبرض ىلع عت هلل فوثلو

 هللا ردق ميظع هبهي مث هلوي امم نمأ ول ىنلا هقلقيو هوي امل فئاشل

 (و ”مكدطل مدمس جدال ميج مطذتت تتض:5 مع انلثاوأ لوقي هنعو ةلالجو

 انلئاوا ىهن امب هيبش وهو وعو لج هل نيفئاخل ذجرد ىع رضقم وفو

 نم ىيحاسال ىلا نيحناصلا ضعب لقو (800) 2”دالد >5 5» جلوقب هنغ

 لالجاو ةبيه فوخ ىناثلا برضلاو هلعا وه امل هدبعا نكل لعي ىث لاو

 لخدملا وهو 7857لاب بانكلا ٍهفصو نيذلا عن هلل نيفئاخل تاجرد مظعا

 هذه ىلا لصو نمو. لجو رع هللا ىلا فلقملا قوشلاو ةصلاخلل ةبحكملا ىلا

 هل لاقف ضرالا نم ةزافغم ىف ادقار هلل نيفئاخل ضعب دجو هنا نيخناصلا

 ىيحتسال ىلا هل 'لق ناكملا اذه لثم ىف كداقر ىف دسالا نم فخ ملأ

 6) 11 022,19, 2.-6) 068: 5, هر 0, 6) ط2. 10, 105:

 مر 8<. 20,20. م) 5[3هعنل]*3 259. 7) ةمطداط 1,

 1) 1. ل بحملا نم 17. 213172 5805 +همووطعتوطوس ةانق 272018 05.
 2) 0.2. ايندلا.
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 ةبحملا ىف رشاعلا بابلأ م

 دهسج ىف دننح“ نم هب طرتشا ام لعفف (ه داطان ؟ثدد طص رمح وكدكد اا

 هلفأل هلوقل هللا ىف هبهذم ىسحو هنيقي ريغتي رو كلذ لنع بصق

 ريط ريدج مدع 7-5 ميعص ةدمر دوج مع هر ددححم مركدارت مدع ددتد

 هربصل هيف كش نم دنع هلل هسفن ءافصو هتبح قدص رهظف (6 53د

 هترظانم ةلمج ىف لقو (هّبر مكح روجج (رلو همسج ٌرثاو هلم فالتب هكمسو
 مالك ىسحتسي رثو هنم كلذ هللا ىنسحتساف 6 طرب رك ددطرقم 5 دباكسال

 دورا رد دمر محمص دماصص زودت دج 5 دضالا هلرقك هل عخضيبوت ىف دباككا

 هب عن هللا نرق لق ىرتو (42728 ”دالد :نادد دؤويع حمددح نبذ دد جاد

 وعو لج هللا هربج رق (2090 5807 0 هلرق ىف الثم مذختاف نيلضان

 نيلوالا عيمج ناك هبعذمو هيأر لاثم ىلعو (/7)2 طادان' #7 د2 70 هلوقب

 مداشإلو نوجد (تددد مددززلا ذفااط تالازلو صال تاذد 3807 لثم نينكتمملا

 مع لوسلا تح ةجردلا هذه لثم ىلعو معارج ئرج نمو 21205

 وأ ةبغرل نوكت ىتلا ةبحملا ىلع ماقأ نمف (9 77758 11 طش 23720 هلوقب

 اهضرفب مايقلا نيقطانلا رثكا» ةقاط ىف ىتلا ةرخآلا ىو ايندلا ىف ةبعول

 نوكت ىتلا ةصلاخل ةبكملا ىلع هناءاو هللا هديأ اهيلع مادو اهيف لجو

 باتكلا لق امك ةيرشبلا ةقاطلا فقوف 2 .ىتلا رعو لج هلل اماظعاو اًلالجا

 ,.ديجرن» ذد 25د ةضاص المماطا لاقو .(مااالوالاط) تماما دمج دماج داع

 (غ طاق ح5
 سمإاخل لصفلا

 ىف ناسنالا ريصقت اهنم ادذج ةريثكف هلل ةبكملا تادسفم امأو لاق

 نامدقملا نادسفم اهنمو وعو لج هلل ةبكملا اهنع (© يدننت ىتلا تامدقلا

 لوطي الثل اهيركت نع ىتغ ىف انا اذه انباتك ىف اهل انحرش مّكقنت ىتلا

 يبهر /) 2, 6, 10: 13, 15: 42, 1,10. 2 ) ظك. 14,14. و) 9س
 6,5. قو 2+ 8, 11, 5

 1-1) هط]غ ص 1. 2) 80 مهعط 7. 1.: ذه ةمهممو» 1888. ذةدت



 25 كا

 02 ةركلا 3 وشاعلا بابلا

 ًاطاشن اهيف رهظا ىخلا جمالا ةصق ىف هللا ىف بح هسفن فالتب هواضس

 ةجردلا ىو هتعاط ىف هصالخاو هلل هتبح ءافص ىلع (1ّلد اًصرح اهيلغو
 ىف ذأ ناسنا لك نم حصن ال اهلثمو عت هللا ىف ةبخل تاجرد نم ايلعلا

 يف تّدجو © ىتيف اهرفانيو اهدداضي عبطلا نال ةيرشبلا 6 ةقاطلا قوف

 نم مايا هترصنو هل وعو لج هللا كديياتب نوكت امذأ سانلا نم صاوشل

 هتعيرش ضئارفب ' غمايقو هتعاط ىف مداهتجال ءازج يلع ىبهلا ةبلغ
 هتوفصو هللا ءايبنا لثم هل مريض وفصو مبولق صالخاو مسوفت ىلسب
 ةداضمل عت هلل انركذ ام لثم ىلع ربصلا وشب لك هقاط ىف سيلو هنصلاخو

 دنع نيقطانلا رثكا هفاط ىف امهف نالوالا نابرضلا اماو هل ىبوهلاو عبطلا

 نينع نا ىلع ليلحلاو :بابلا اذه ىف انمّدق ىتلا' .تامتقلا ىف مدابنجا

 مع 278 نع )ظاثثثا لق عت هللا ىف ةبكملا صالخا ىلع ناليلد نيبرضلا

 حر مكب عذررجل ذل نصحح درلدل ترد مدان مصرع ذو :محمطوو دوب يح موس

 اهنيث ىف ىغتبي كل هفوخو هنبح ىف كعم رجانلاك هنأ ىنعي (270 75

 ناف ايندلا كئاوف نم هَكَنَم ام هنغ عطقا نكل اهعاتمو ايندلا ةمارك

 دددد د5 درب ذد مالت هللا لقف هتبح ىف ضلخ# وهف كل هلاح ىلع ىقب

 ىف ريغتي ملخ هينبو هلام ىف تملع ام لتئماف (0777 تدان د8 77598 7

 حاحال هلوق كنع هل ةبكملا قدص ىلع تبثو هلل هنطاب يف الو هةرهاظ

 لاق (مددردرم اج حريب ضد مرجط اصر رصد اج مدام تحرم تزدرلا امرع )هدم ةطولالا

 حطاب زن دال دالد دال لاقف ذا تلاه جدر ذرب ددذ توات :ماثثلل هللا

 هدلوو هلايعو هلام ممسي ام اديتك نأ ىأ (200) )مانزل ذ» الذا 757 »3 ما

 هتبح“ صالخاو .كل هريميض قدص ,رهظي سيل نكل ههمسمج ةنايص ىف

 هل عت هللا لاقف هقلقيو هلوي امب هندبو 0 ىف. هنن كنع الا كيف

 ب5) 83.1,972 م اهئ. 1, 21. - 4 نب 88

 1) 1888. تلد. 9) 0: ةددمرمب مط, تزلزفذط». - 8) 0. امك.

49 

10 

15 

20 



10 

15 

20 

 خبحكملا ىف رشاعلا بابلا مسرع

 كلابع' نم فقئاتسملاو ىضاملا ىف رهظو نطب امب هملعو كب هفطلو هتسايسو

 عوؤنلا نم كلذ دنع ادب دج الف كي' هبيرقتو كل هسينأت عم كراكفاو

 هتبحمب كلذ دنع كرشت الف هتفأرو هتكر ميظعو هتاقفش ىلا سنانو
 كرطاخ نم هدقفت الف هاوسل افوخ كفوخ .عم كنم علطي الو هريغ ةبح
 ءالهلاف تاولغلا ف كسيلجو تاولخل ىف كسينأ نوكيف كرظن نع (ةولخ الو
 كدنع ءالخلو هنأش كعورب الو جرما كبيهي ال ءالخاك كدنع سانلا نم
 . كهرب اًرورسم لارت ال لب عهغملع كمغي الو مدقف كشحوي ال ءالملاك هانم

 (هاذ) د ماد8 مصان“ هلوقك هثاقل ىلا اقوشتم هئاضرب ايغتبم كقلاخب احراف

 مرج 5 رخآلا ليلا لقو (6 االاثث 70803 7938. 57010ال# 2 090 ىلا لاقو

 215لا رئاسو .(ء8778 "طل الان“

 عبارلا لصغلا
 نع باول ىف ليبقنف ال ما ناسنا لك .ةقاط ىف ةبحل لع .اماو لاق

 فالق بحُنلا ىلع ٍلَهْسَي ةبح احدحا بورن ةثالث ىلع ةبحك نا كلذ
 ناسنالا ىلع لهسي ةبحم اهنمو هسفن الو هلسج فالت .ال اهبناج ىف هلام

 فالت' اهبناج ىف بحت ىلع لهسي ةبح كثلاثلا برضلاو هدسج عم ةايخل
 هيرل هتبح رهظأ مع 7038 #5773 انحجو كقو .حاورالاو ماسجالاو لاومالا

 ىلع هلال هتقفنب عربقي ناك هنا رهاظف هلام ىف اما اهنم برض لك
 درت دزلا تاط هع :تادم 7553 هلوق مث عت فلاخلاب هفرعيل © فايضالا

 77”>لاف همسج .ىفخ.اماو هدنع لاملا ناوقو هسفن ةعاون ىلع ليلد (# الد

 اماو ممسب هريغ ىفو هسفن ىف كلذ فيفنت نود دنرتي م ىنلا

 ه) و. 64,11. )5  ظفط. 3, 18. . 0) 28. 21,1. 24) © هه. 14, 2

 1) 8مو. كطتد. 2 0. 5اررالطيب م, هيماانطل
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 0 ةبحملا ىف وشاعلا بابلا

 تقص اذاذ ةريثك نامدقم دعب الا هبلاطل لصح سيل بولطملا اذه نأ

 الف اهتاذب لصق نم.اماو وعو لج هللا ىف ةبح اهنع ميدنت ( تامدقملا

 هسفن ىف اهل مّكقي . نأ نيوملل ىغبني ىتلا تامدقملا امو اهيلا هل ليبش
 اهدحاف ناضالخالا امأو نارابتعاو ناتبساحو ناعضاوتو ناصالخا ىهف

 ههجول هتيدوبعو هللا ةعاطب لعلا صالخا ىناثلاو عت هلل دنيحونلا صالخا

 ءايلوال عضاوتلا ىناثثلاو وعو لج هلل عضاوتلا اهدخاذ ناعضاوتلا اماو طقف

 رتاوت ىلع هلل همزل اع هسفن ةبساح اهنادحاف ناتبساحلل اماو هتوفصو هللأ

 هيأ هلاهماو © هبيونذل همرتس ىلع هلل هسفن ةبساح ةيناثلاو هيلع همعن

 هفوقوب مع لثاوالل فلس امي رابثعالا اهدحاف نارابتعالا اماو هنغ فقس

 صدرت هدم ١ د مع ىلولا لوقك مع انلثاوا راثآو هللا باتك ىلع

 يف هللا بئاجت نم دهاشي امب رهدلاب رابتعالا ىناثلاو (000) 7ةال5

 بسح ىلعملا هذه نويع نم ةلمج اذه ىاتك ىف تحرش دقو هناقولخ“

 هايند ىف هصالخو هناجن هيف ام ىلا لصقو مف نمل ةيافك هيف اب ىتقاط

 نّيبتو اهتاوهشو ايندلا ناّذل ىف قعزلا هب نقد كلذ مكحا اذاف هقرخآو

 هترازنو هسفن ردق رغض نع مهفو هتعفرو هتمظعو فلاخل ةلالج ميظع

 هيلا هناسحا ٌليزجو هيلع لجو رع هللا لضف ٌليمج ريم مث هتفافقو

 هيلا هقوشنو هل هسفن ءافص قدسو هلل ةَّبحخل صالخا نموملا نم كلذ عبت

 لاقو (ةذز) مثاطد صال ظ) ىلولا لاق ام وح ىلع طاشنو صرحو جي

 لاقو (2 تاد رذ مدد هدد 75 مممال ىلولا لاقو (ماههد مرنط وتد ما

 ىلع ىخا 1 هب نيعتست ام ىيقأ نمو (ءال 585 م05 انقذ ةااثال

 هبهنو هرمأ نم عرغلاو دنم ةبيهلاو هلل عئارلا فوخل ةيلاعلا ةجردلا هذه

 كل هريبدحتو كرهاظو كنطابو كرهجو كرس ىلع هعالطا ىف اًمئاد ركفتلاو

 ن) طو. 148, 5. ةر6) 3ةه8. 26, 9, 8. '2) 58. 68, 9. ) ظف. 49, 8.

 1) 2. بحل نكح نامدقملا 2) 8. هنالول.
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 ةبكملا ىف رشاعلا بابلا دروع

 انما مدرج 8 منا ع ذدد همي د5 ادصممو ذرب تددرج مادا مدبب جذ

 7235 52د هلوقب كيري لقو 5 ادد هصببر دذ مارد زكر تن

 كلذو ضعبل عاضعب سانلا ةقئاصم فالتخا ءاقلت ذدد) عمد د

 طقنف هلام هبوبح“ ارا ف لذبي نم مانم بورض ةتالث ىلع ءابحألا نأ
 ىف لذبي نم .عانمو طقف همسجو هلام هبوبحح اضر ىف لذبي نم عانمو
 2018 20 هلوقك هيف هتبح* طابقا ةلشل هسفنو همسجو هلام هبيبح اضر

 مصيضود لاقو (ءادصمع اكد مح _3 :زصا777 75 ىع لقو (ةزافلاط 37

 وعو لج هللا ةبحم ىف انيلع مع لوسرلا نكات (4صااقد مدت»ط 75 مدن

 ةبح ىف كلذ عيمج نموملا لذبيل لاملو مسخلو سفنلاب ةيلك نوكت نأ

 مع انلثاوا ليقك 'وعو لج هللا اضر دنع اهنم ءئىشب لخبي الف هبر

 ميج ذيحرز رظدوربل ديور ذددر ردح دايححا دم دودو كريت دداند حدك ذدد

 ددربح مرزد ذد داطدد ادانبح مثال اولاقو (ءااط» ذدد جام ذدد ادد

 ىقو (مجااالك نورد متحصع زاك ذمدتم جد دالك حمد دانك ذمد داحد

 راهظأو نطابلا ىف هلل ةبخل داقنعا 77785 5227 25د 5327 ردد5 533 ديري

 هقينالعو درس ىف هبرل هتبح قدص نموملا نم حصي ىتح رعاظلا ىف كلذ

 ىلا لوقك ةبسنلاو ةننزاولاو لداعتلاو ىواستلا ىلع .هرهاظو هرما نطايو
 تدر طددب دددذ 532 هلوقب- كيري كقو (777 58 58 ١0050 712/20 722 مع

 الو ههجول ةفورصم هريغ ىف كداهتجاو كتبحم“ ةلمج نوكتل 77285 5

 كنع ةيضري ام ىف نكيلف هاوس تببحأ ناف ديغ ةبح هتبحمب كرشت
 دكحاو لك ىف 533 لق كلذلو وعو لج هيف كنب نم اعرف كلذ نوكيف
 اذه قاتك نم ثلاثلا بابلا ىف ىلقعلا هيبنتلا مرش ىف تركذ ام ىلع اهنم

 كثشلاثلا لصفلا

 هنع باولل ىف ليقنف وعو لج هلل ةبخ ىلا ليبسلا فيك اماو لق

 ه) لوصع 8285. 65) ط». 18, 24. ه) 1 8و. 20,1“. 24) 11 8ة20-

 7١ 202.2  ه) لوس 1010. - 77 قلطماأط 1ك 5. 5) 22: 84



 سما ةبحكملا ىف رشاعلا بابلا

 ىلاو ( 2008 15 اذكاث١7 )7 مع 278 لوق ريظن كب اطابتتخاو كيقااسو ١>

 هيف انلثاوأ (0لاقو (500) 55 >7 د0 >> هلرقب ميكلخل راشا ىنعملا اذه

 دهيبش !ذهو (م7750 7792 )5.5 دصاص) هايد 5 طال 58 لييوانلا ليبس . ىلع

 (2وديجد ةدد) راهؤد ذدد) ردد ذدد 7صد» 5 طا طددالا مع لوسرلا لوقب

 (مدددطوو اج ديب مدمن لاقو

 ىناتلا لصفلا

 كلذ نع باولل ىف لوقنف عت هلل ةبحل نوكت هجو مك ىلع امأو لاق

 دبعلا ةبح اهدحا بورض ةثالث ىلع نوكت هديسل دبعلا ةبت نا

 لجا نم هيف هتبح ىناثبلاو هيلع هلاضفاو هيلا هناسحا لجا نم ةالول

 هيف هتبح“ .ثلاثلاو هبينذل هنارفغو هنع هوفع ةرثكو هناتيس نع هزواج

 سايقلا اذه .ىلعو ةبعرل الو ةبغل ال هنيعلو هناذل ةبيمو اعفرو الالجا
 هبح نقلعتف ابيلع همعن رتاوثو انيلا هناسحا ةرثكل هلل انم بلا نوكت

 هزواجتو انبونذ انيلع هرتسل هلل ةبخل نوكت دقو هباوت ىف ةاجر انسوفن
 ةبحل نوكت دقو ةيهنو رمال انفالخو هل اننايصع ميظع عم انتائيس نع

 دكا كلذلو عت هلل ةصلاخل هبل كلتو .اًماظعاو الالجا هنيعلو هتاذل هلل

 هلوقب بارأ دقو 70١ 77058 "5 ط8 ط3 هلوقب كلذ ىف مع لوسرلا انيلع

 علخو عئتاخس ىف عبفاذم فالتخاو سانلا فالخا ءاقلت سطو اج ماو

 هضرنع رقويو هلامو همسجع وضسي نم منمف عاضارعاو #لاوماو عاماسجاب
 وخسي نم عانمو همسج ريفوت ىف هلمو هضرعب وخسي نم عنمو هسفنو

 دود 535 ”مص»#د ه» مع لثاوالا لق ام ىلعو هلام رفويو هضرعو هيسج

 ارم حرم مدد ذدد دود مرمذ تداوم ذدد مسد ميجا جروم ةدد مسد مرد

 ه) 18.18, 15. 85) 0وسك. 1, 18. ه) ةوطط3غط 888. 24) 2ةانأء 6, 2.
6 ,19 .12611 (6 

 6-1) اسس 12 1. 1“.
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 ةبكملا ىف رشاعلا بابلا 7

 قب نكي مثلو تاقوالاو تاءاسلا عم ةرتاوتم هتلخ دسي ام ىلا هجئتاوحو

 نود ةحار الو اهل نوكس ال نا كلذ عيمج ىف هل رظنلا نم سفنلل

 وو را 5 009021110

 ©37 هس © ب

 لا الرا كارحا اجل مولا

 6 كلذ نع تفرصنأ نيرادلا ىف اهتاجن هيف اع اهتلفغ عم اهرطاوخ دوك

 اهل زوغلا هجو بلط ىف اهتمهب تلامو قززرلا فلاخل ىلا اهرما تلكوو

 عقي كلذ لنعف هب ننحتما ام ميسجو هيف تبشنت ام ميظع نم

 ةلمجو ماسجالاب نواهتلاو اهتاذل عيمج ىو اينللا ىف لدحولا (©اهل
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 هتعيرشبو هللاب لهل ميغ نم احرصب ءافصو اهنيع ءالج كلذ عبتيف اهتاوهش

 اهقلاخ ةقيقح هجو اهيلا فشكنيو اهدنع لطابلا نم قلل زاتميف
 ةدجاس هل ن ترخ هتمظع لالجو هتركق ميظع نم تنيبت اذاذ اعربدمو

 كلذك للزت الف هتلالجو هتمظع نم اًفوخو ًالجوو ةبيهو اعوفو .اعور

 6فشت كلذ دنعو اهعزفو اهعور نكسُيو عت فلاخل اهسنوي ىتح
 هيلع لكوتلاو هيف بللو هل صالخالاب نفنتو رعو لج هللا ىف ةبحملا

 ىف اعرطاخ فرصتي الو هتعاط لغش ريغ اهل .لغش الف هيلا قوشتلاو

 اهدسج حراوج نم ةحراج فقلطت الو هاوس ىف اهكف ددرتي الو هريغ

 هرسكشو هدجو كذب الا اهناسل فقلطني الو هئاضر بالجتسا ىف الأ

 اهاقشا ناو َتْرَكَش اهيلع معْنَأ نذ هئاضر .ىلا اًقوشو هيف ابح هديجقو

 ليق امك هيلع الكوتو هئاضر ىلا اقوشو هيف ابح الا كلذخب درت رو تربص

 ىنقيوعأو ىنَتْعَحَُأ ىهلا لوقيو ليللا ىف موق ناك ةنأ لضافالا ضعب نع

 كلذ قدازن ام رانلاب ىنَعْفَوَحَأ ول كلالجو كزغو ىنتسلجا ليللا ةملظ ىفو

 1) 15: ىلا تنكرو. 2) 21مم 1. ه0. 216 ةطعتعوم 18قق. 820.

 83) 2عمط 0 2, ممطر 17. 1. مربح ممن.



 مهني ةبحملا ىف رشاعلا بابلا

 الو اهباوبا نم باب لوا وصو هلل ةيح ةجرد ىلآ تاجردلا برفاو هنياهن

 انمدق كلذلو عنأ هللا نم ةبيهلاو فول هل مكقتي ىتح اهيلا ليبس

 ىف هللا دسم قدص نمت انيلع عنممل نم نا بايلا اذهل 0٠

 ايندلا بح نم نموملا بلق الخ ىتمف انم ايندلا بح نكمت عم انبيلق
 تيضاسرو هبلق نم هللا ةبسح نتنكمت عفو رييمت نع هناوهش نم اكو

 5 اماما اثاظ 58 هلوقك دنع هزيبيمتو هيلا هقوش بسح هسفن ىف

 نك هلا ةيق نما ني يبن نا ىقينيف (م مود صاعص دددرطإ موب دات

 ةبخل نوكت هجو مك ىلع ىاثلاو هلل بخل ىنعم ام اهدحا ناعم ةعبس
 ال ما ناسن لك ةقاط ىف ه له عبارلاو اهيلا ليبسلا فيك ثلاثلاو هلل

 نم ٌجصت اهب ىتلا اهلثالد ىف سداسلاو اهتادسفم هوجو ىف سماشلو
 هللا ىف نيّبل ريس ىف عباسلاو نموملا

 لوالا لصفلا

 رع هللا ىلإ اهتاذب اهعازنو سفنلا عاطقنا وهف هلل ةبحل ىنعم اماو لق
 عزنت 'ىناحور طيسب رهوج سفنلا نا كلذو ىلعألا هرونب لصتتل لجو
 نم اهفلاخ ام اهعابطب رفانتو ةيناحورلا صاخشالا نم اهنلكاش ىلا

 ريتكلا فيتكلا مسلل اذهب عت فلاخل اهديق املف :فيثكلا ماسجالا

 ديلا عفانملا وجو هيلع طايتحالا اهمزل هل اهريبدتب هيف اهرابتخال ةملظلا

 اذاذ ةأشنلا لوا نم امهنيب كيعبطنا ىتلا ةغلالاو ةكراشملا لجا نيم

 وح اهتييب تون اهدسجم ماوقو اهمسجن الص هيف اع سفنلا توعنش
 ىلا ناسنال قوشنك اهتاثآو اهمسج ماقسا نم ةحارلل اًبَلَط هيلا تقوشتو

 ترعش !ذاو هبابساب مايقلاو هناءارم همزلي نم هلو ضرم اذا هاما بيبطلا

 هوك اهتيهب نعرن اهسفن ى نوقو اهتاذ ىف رون اهديزؤي ىنعمب سغنلا

 هو ةقئاتو هيلا ةقئاش لاوت الو اهرطاوخ هيف تلاجاو اهراكفاب هئمزالو

 ةينك مسلخل ىعاود كيناكو كلذك كلذ ناك املف :صلاخل هيل ةياغ كلتو

 0) 768. 26, 8. م
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 زخم

 ىلاعت هلل ةبحملا قدص ىف رشاعلا .بابلا

 حرش عساتلا بابلا ىف انمالك نم ىضم ام ىف انل مدقت امل هنا لق

 هللا ةبكمل هغرفتو بلقلا دارفا هيف انضرغ ناكو ايندلا ىف دعزلا ىاعم

 ةبحملا بوجو هوجو حرشب هعبتا نأ تيار هئتاضر ىلآ فوشتلاو رعو لج

 لا تاجرد ىف لزانملا ةياهنو بتارلا ةياغ ف ذا وعو لج هدحو هلل

 مهفت نأ ىخا اب كل ىغبني نيعتست هللابو كلذ لبق لوقنف هلل ةعاطلا

 بولقلا ضئارف نم باتكلا اذه ىف هل انيكذ مّكقت ام عيمج نأ ملعتو

 ىنعملا اذه ىلا تاجردو قارم ىهف سوفنلا مراكمو قالخالا لئاضفو

 ىقترت لزانمو بنام ىهف ةلوقنم وأ ةبيتتكم وأ ةلوقعم ةليضفو ةضيرف 0

15 

 هدعب ةبترم الو هقوف ةجرد ال اهتياهنو اهتياغ ومحو ىنعملا اذه ىلا اهب

 هلوق ىف ديحوتلا صلاخع 6 مالم ىيف مع ليسرلا هنوَق كلذ لجأ نمو

 هيلع ىكا رث (مازا طوب 5 ميم مدصرلل دمع نط رتوطبع م ذيك“ طا

 زمان مطوع 5 مع مصب دلوق وكن اريثك 7015 025 ىف هددرو

 ت18 20 هلوقك اهصلاخو ةبحلل قدص :72237لأ ىنعمو (ةا3 773359 20د

 هلوق وح هل ةبكل ىلع دلل فوخل ركذ باتكلا مّدق ام اريثكو. (071805 7

 صرير يحرم تدصطيم د ميم لقو (2 ن١ ”صالط ذياب دموب رك مط طرجحام» مصالو

 دعباو دعزلا ةياغ هنال هلل ةبحخك ىلع فوخل ميلقت بجوو (ا0) ”تالل

 ) 2ءدمغ. 6, 4/7. )65  2ءعدغ 30, 20. 6) 2. 18, 24. 4, © 12ه
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 اولصوف- لايعالا ايلطم :اويكرو اوججنف ىولبلا ركش ىف ىوقتلا اور 000
 ّ 6 د را و 3-6

 نم اونمأو باسخل فقوم ىف اوزاف لوزي ال روبحو لوصوم رورس جلبقتسا
 نه هع ن

 ىضقنت ال ةرسحو (ىنغت ال ةمادن لبق ىب اب كسفنل يَصْنَد باذعلا

 داعسالا فيرط ىلا كبو انب ©لدذعو داشرلا ليبس ىلا كياو هللا انقفو

 (6هللا ةجرو كيلغ 6 مالسلاو هللا ءاش نا هنجحر ليزجو هنوعب

 1) 0. ظزدص 1". اذلط. 2 8. د»مالا. 83-83) 1هطآغ نص 2

458 

0 



10 

15 

 دعإلا ىف عساتلا بابلا مين

 ىيحملا ضرالا» تاوامسلا هال وم ىبعو مءاوعا سنلا قبع عانم ملسف
 ىلزالا ميدقلا دوجوملا دىحاولا ىلا ميكلل رابخل 6قزارلا فلاخأ تيعالب

 عتذخاف مءاوغا اوعبتا ممق نيب (©مكق وه الآ هلأ ال (ىدمرسلا ىدبالا

 مويع ترقو مرئاس تقسو مرئامص تشح موق نيبو ٍمَدَقْشأَف اهوقحو
 ىلع نوركاش همعنلو تاولخل ىف نوسنا هلا ركذب مهق ميولق تنامطاو
 رئاصبلا بح اوقرخن «ريكذتلاو ٍربعلاو ريكفتلاو رظنلا اوبرت تالخل
 ىف دب ةحار نم اوجرخو سأ ىلع نيقيلا رقتسم ىلا رئامصلا قرط ( ىف

 ةقبقاع نمو زاذ» ىلع توملا مودق نم ماف لجالا مافوس الو لمالا مههلي م

 اوجهلو قخلاب اوقطن بع (ةدولماو هودصاتو هللا فايضا زارتحا ىلع
 "دل عل ناطيش نم طلست الد ناطلس نم فخم ريغ نم فدصلاب

 قلاخل تويب ىف نومرُكُم اردق عقمظعاو اًركف عخمشاو اًررح عنكماو اع
 |. ميركل ال لدم دلق كذا نع عاتي ال فتالفلا ىبج 4 نبط

 ةنوكسم مبرلق» ديجمتلاو دكيمحلاب 0ةررعم متنسلا لئاغ كش
 ىفح ال اجيفصوخ (ةاهوقرطو اهوفرعف ايندلا هل تركنت ديحوتلاو صالخالاب

 0 اهالرت اهللخ عل تينيإ امركم ملم كاع الو اودع ميلع
 ختلامتساو اهيلا اوحلكف جيلا تمسبت ةبيلغم اهودجوف هل .تتالتساو

 اهل ناطلس الف اهلعف ميبق اونو ©اهلّثَح ءْيَس ىلع اوعلطا اهنع اولامف
 رئاصبلا لعا رايخالا هوايفصاو راييالا هللا ءايلوا كتثالوا ايلا ةلصو الو يلع

 اوحصن .07ةيقتلا 01 سوفنلاو ةيضرلا ىعاسملاو ةينسلا بلاطملاو (0ةيللل
 ديس اوفصا اوصلختساذ تاينلا اوصلخا اوكرف هورجاتو اوكصنف هللا ىلا

 1-1) 8هطلغ ذص 2.1.8. )2  1.17, تنك ممهق نيبو منيب مكف.

 8) 0.1". ريبحتلاو. 4) 2. ىف اوكلسو. 85) 2. هولمو 0. 2. 2. هولماحو.

 6) 8. ! اينللا لاغشا اوحرطاو. ) 1". 1. 5775.2 8) 850 2116 888.

 ممطا اهوقرطو دوو موسوقمام ذص ذطع” 1. 12 77250 1و8 هم 0123 7
 9) 0. مكضصفمد 8. 87532. 10) 8.ل ةيلاعلا ميهلاو. 11-11) 8هطلغ

 زم 8.2. 1 ش



 نيم دغؤلا ىف عسانا بابلا

 نع علغش ايندلا روما نم اًميش اولوانت' ىتمف لابقإ ىف تاوهشلاو رابدإ

 غّرفتلل ايندلا ىف دعزلا ىلا نوجاتتجف يلع ىيبلا ةبلغل ةرخآلا لع
 ءافصو جلوقع ةوقب لثاوالا ناكو ةرخآلا لامعا نم ءىش لع كنع اهنم

 سدت 7د» هلوقك رخآلا اهدحا كسفي الو عترخالو مايندل نولمعي ةسوفن

 ذرب مرد حرر مرد رصخعص دمن»ج دتاق لاقو (م ازا ممكاللا مدان ماطالا رةصانا ذكر

 لضافالا .ضعبل دعزلا ىنعم ىف اغيب امالك ىخا اب تيارو (5770 طه طالق

 ام بسح ىلع بابلا اذهل ةقاخ هتلعجو هتنسكساف هب (هّنبا ىضوي
 هيف تبتنتساو هيهفاذ هيلا كيا ىداشراو كل ىنظعوم نع اًضوع هتدجو
 كلعج ّْنَنِب اب كعب اما هيف همالك لوا اذهو هللا ءاش نأ اباوصو اًريخ لانك

 ملعيو ملعيف ريبدتيو رّياتيف ركتفيو ركتفيف ىعَيو ىعيَق ىعسي نيه هلل
 نيذلا تالابخل ىف ةركسلاو نالالضلا ىف ةرمغلا لحتأا نم كلعج الو لعيف

 ىلا هب تلامو تاوهشلا هيلع تبلغو ايندلا ةتكلمو ىوهلا 2دعبتسا

 © ٍهيغ ىفو نوطبخ مثاوشع ىف و ىامالا مرش لمالا هبذجو نتاذللا

 اوعقوف تاحارلا اوبلط نولعفي الف نولوقيو نوعي الف نوعمسي نوددوتي
 عادوسجو ةبغال ةسوفنف ميلالا باذعلاب اوقكلف هيلا ىلا اوعس تاحرتلا ىف

 ةضفنم ةضفو ابهاذ ابهذ ىنوعيجي ةبولغم ماماهفاو ةيولسم علوقع ةبصان

 نونكسيو روصقلا نوديشيف ءاسنلا نم ركغ تاوذو ءادعال اهنوثروي

 هبا نم ءرملا نْفَذَي نوقفتي ال ام نوعيججو نوريعي ال ام نوئبي روبقلا
 طسوب كّنظ امخ هلمال ١ 0 هلجأل اًيسان («هنظب دّنخأ نع ليي هلل

 تلفو هردص هللا مرش نم ىلا ىبأ اب رظناو هاوبأ هكر كومو 4 بهذ

 علاسو عتمأو سلنلا نبا (ةدهنم كنداو هلصق هأرأو هكّشر هرصبو هرسكف

 ن) لون. 22, 15. 2 5) 8هءاهق. 1, 18.

 111 هظفحو هنبأ ىصو ناك 9) 5. 7. تت هسم ص75. 3) 1.

 11 4) 1"ةهطلغ ذه 5. ا 1 ايسان نلخم ليف 00

 5) 8.:ل- ةنعا ن ناطيشلا نيقتو» 1: كع 55 550
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 دعزلا ىف عساتلا بابلا مير

 طاومد محطم علوق نم هد امو (ه ايدج رصيعم طزلا مطاط مجاا»د 50

 لع لدي امم تالزل ت02 ىف 7077 مده ىفو (6 25337 دما” 502742

 بوتكملاو ليقعملا ىف ( اتوبتم «هدكايس ىنعم ا اذه فشكتسا نمو موقلا لحن

 هلوقك هللا نوعب هكردت كريم فدصو كبلقب ىخا اي هيلع َلبقَف لوقنملاو
 (مدعيصم حدمطرم مريدر 5 ميحأ زهحص د ال١ مدد مناقمدنق 5

 عباسلا لصفلا
 لثم لثاوالا نال كلذن دولا ىف اننيبو انلثاوا نيب فقوغلا اماو لاق

 خواوعاو ةيفاص ملوقع تناك هدباهتاو 27و >مالاو 019 277305 700 7

 ىف مافكي ناك عئارشلا نم ريسيلف علوقعل ةداقنم عسوفن تناكف ةفيعص
 طع طيغالطا مع حتا نع لاق امك هلل عرئامص قدص عم هللا ةعاط ماع
 لادتعالا - نع جراخل دعزلا ىلا ةجاح مل ناك امق (عدوذ ميس ددذ

 وح 76ريعع ةيقب ةذم اهونكسو رصم ىلا. دالوا لون املف ىعيرشلا

 علوقع ىلع متوارعأ تبلغو عاتاوهش © تيبقف شيع ةعاخر ىف امع نيعبس

 عت فلاخل مدارف ماوه مواقيو عتاوهش داضي ام ىلا دعؤلا نم اوجانحا

 ىهتانم بسح عل ففاوملا دعزلا ماقم مثل مق ام ةيعمسلا عئارشلا نم
 اومعنتو اوعدوتو اهيف اولصحو ماشلا دالب اوذخا املخ كلذ نودو ماتقاط
 ناينبلاو حاكنلاو بارشلاو ماعطلا ليبضف نم هيلي امو توقلا اوبلط اهعن ى

 اذ مالدان دعت )9 هلوقك ابابخ ليقعلا تدار اناربع دكلبلا ناز ام لكف

 تداز ام لكف (000) 5 م الدان دودذ هذ ذل 7055 الا

 دعز ىلا اوجاتحاذ ريبدتلا ىع ترخأتو ليقعلا تفعض نتنكقو تاوهشلا

 انيكذ نيللا 27240257 23 ةريسو 772 لآ ليبس وهو مءاوحا هب نولباقي ىوق

 ىف لوقعلا لاؤوت ال راصعالا رئاس ىف كلذكو بابلا اذحم ىف ىضم ام ىف

 ه) قطوأط ,١1 4. 5) ةقطوؤط 71, 5. 6 12 247 0) اا ءطم

 9,5 ه 18د. 8ر 127.

 1) 0. ايهتكم. 2 2) 1. توقتاف.

 ان نع وع ا رض ل د ل يي ا يي ا

30 0 

 0 ان

 ا م
0 

 0-95 7207001110 دا يو ذل ا ا فوم يا مك

 000: 00  ذ ذ ذز زذز] ]ز ]| ]| | | | ]| ] 1

 ا ا ا ف ا

 ةهييسدنحا مسوس 21ش هت جب نر ستي دوم



 037 فعول ىف عسانلا بابلا

 (6 نرد زال درلاط مددرب هوطد مذا بانكلا ليق كلذ نمو (ه 22”

 رصعلا كلذ لقا هنوذختي ارئاكق ميدقلا" ف لسافالا سابل نال هنا 1

 دمكدرع ممرلا درااص دع مدالال هكم ىلولا لوق كلذ نمو ءايرسلا فيرظط نع

 -مذورد جدو محرم دم درق مرو مطرب رررصط دضدزرب دد دذ دق لاقو (مهطدطاتل

 نواهتلا نم هسفن اهب فصو ىنلا 218 ةديس كلذ نمو 5 4525231١(

 نايصع هيف ام لك ىع هناسلو هدي فاقثو هساوح مامزو اهعاتمو ايندلاب

 لما ريس ىلع نيفوهلملا ىلا هناسحاو نيمولظملل هفاصناو فحلل هراثياو هللا
 زعو لج هللا ىلا هثاعد كنع 5827 لعف ام كلذ نمو ايندلا ىف .دعزلا

 مد طاتاطأ 575 هلوق ىف هيلع هنركأو )85 طاذ) ىنعا طاث2لا لوط ىع

 (مصدر مصل رددصو ودك ميج مدد دسرو طارد رد دد دسكملا مل لاقو (ماذزلا هظقدل

 ماا)) لعأ اوعنص ام كلذ نمو ايندلا ىف دعزلا لها ريس لضفا اذقو ١)

 (و 3١ طاان احلا مدمطود مالح نزع 207 ماوقك عل هللا ديعو دنع

 دصحل ردضم ددحج داع تاما هلوقك انثابأ لعف نم )27 ةصق ىف ناك ام هلثمو

 هنع تذدح اذا انباتك ىف كلذ لثم ريتكو (8 57775 573 5داأ

 م 58 مع :ط0' ليق كلذ نمو اريثك فلسلا رابخا ىف انرفه هتدجو

 رمح ذم :ةوطط مث لوقو (ط طالق ظالا) صادان ظالا لاقو (4 00 مدمد

 داما مد»بذ >5 ىف هلوق نمو 30١ (7 مما متارنالا مصابا رص ن) دذدت تاز

 ذدد ددح 55 لاقو نوذدرد هرتصاسما طردطنم دد لاقو (سالا ممدرت رصد هنود

 خدمكوورج منزرم ذد ميج >> ذز) ترص ؟ضئااوم مرج ردح مدسطروج ميو رضا

 يف راثآألا انيلا تلقت ام امإو (مالد ط١ تا ح» حذالد ذد ذال مداثاطت

 ةدوجوم كلذ نويع اذه ىاتك هب طوح نأ نم رثكاف هنم 77250لأ

 ذدمم مكدد مو محرم ذن مددح محد دد جلوق ىف رث تاد» تد6 ىف اهرتكا

 2) ظمد. 13,6. 5,15. )5  5ةومطع 18,4. هن 0) ظو. 111,

 ه4 /م) ظوصن 10, 3,12. و) 3ههه 3, 5. 8) 1ة5طم+ 4, 8.. نظر

 23, 20. 6, 10. 31و 3 6 ه0, 2, 0) 8عع1983. 2و 26. 11,10. 12,13
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 دعرلا ىف عساتلا بابلا مثةييإل

 1507 هلوقك مع 708 كلذكو تاعخد: ثالث اهيلايلب امبي نيبعبرأ مع

 2”3لا ةصق كلذ نمو (ءزتثاط هالددنلل نز١ هالدح# محم مددت د

 لكآ 0 عطقل (675 دن اتت”م 7500 2١ 5د هلوقل 077 هاممو هللا هلضف ىنذلا

 6 عبق نم ىرحلف طقف هرعش قالطاو هسفن نع ةيلادلا ةرمك نم ءىث

 الغل باتكلا ليق كلذ نمو باتمو روجأم هنا (© تاذللا ةلمج نم هتوهش

 لاعا نم الع لوانت نم ىلع رظحن (ءاالا تمم طاق ذيج تدان 75 مع

 لثاوالا لوقك هلل ةعاطلا ماغ نع هلغشي ام لك ىف كمهني ال نا ةعاطلا

 3307١ ذصق كلذ نمو (2 0ور) ذو تااشطزا مص ركل ذيع رص مزلددح تصاق

 نوعرزب الو نوثرج الو ارمخ نويرشي الأ (هبقع ىصوا ىنلا 25” >
 جراخ ةيبخا ىف مانكس نوكيو اراد نونبي الو اممك نوسرغي الو اضرأ
 صتد» 5# هلوقك كلذ هل دجو ايندلا ىف دعرلا لعأ ةريس هذهو ةراعلا

 زاج امل الااث»# لعف كلذ نمو (ءماطانا د هدو دصاأل 337 )2 370125 4

 كلذ عيمج نع دلي لحو 70285 5720 7210 502 لاق امك مع 708 ديلع

 (مطحاسا» رضتطع تصبغ جذل كدر ةمربط) هديمذ د 721208 دلوقك 7758 عبتأو

 هلبق ام ىفو رصعلا كلذ ىف 2825 22 رثكا ةريس تناك ةلاح ال كلذكو

 نع نوجرخيو ماسجالا روصلب ةيانعلاو ايندلا ةراعب لغشلا اوكرتي نا
 انإيا ةعيرشلا فيلكت كلذ نمو عت هلل مراكفاو هسفناب نيلخيل (ةرضاولل

 نا تاذللا ةليج نع انتاوهش عمقنل رافغتسالاو (6ةبيتلا لنع ءايسفلاب

 65 دالد هلضب لقو (0 535 57 االدا# هلوقك ىصاعملا بابسأ ىبقا

 ه) 1 الكقم. 19,8. 65) الالم. 6, 8. 0 طهر. 10, 9. )2  كمهطاص 6.

 6) لو“. 35, 9. 72/1 15 1819 9) 808. 13, 6, 5, 15.

 1) 1. نع ةيلادلا رمت عطقل 97 15 ال22 - -3) 32: لح ةْيكامنملا .

 4) 2. حمال 50 ا 1". ال نأ 2دج هل لق ىنلا. 5) 1. 7. نوجرخأو

 ىراحصلا ىلا. 226) 8. + بزشلاو ماعطلا كرتو.

 ل



 5 دعزلا ىف عسانا بابلا

 اهرئاس ىلع نوع اهنم هدحاو لك كل نوكتسف اهعيمبع ظفحتلا ىف عساف
 دداقا ماواح ماظل ددانات مجدا طكحات تحدالا تاج طخحاد 5١82 انلئاوأ ليقك

 الاد 058 ”ةاثا» اضعب اهضعب لكاضفلا عابتأ يف ىلوهلا لاقو (متتدال 772ه

 دصاربط قو داماوط رث 6 رلضااط كلذو (ةاثا تاك مز١ هضصاصخد ذرن دجروبط د

 انتاداقتعاو انرئامض ىف انصخب ام وهو ثلاتلا برضلا ىف لعتسملا دعإلا امأو

 ىف دهولا كلذ لواف ةمومذملاو ةدومحل رطاوخل نم رم 5 امو

 تاذللا نم ةّذلل ال غلبتلاو توقلل الا انداقتعاو انبولقب ايندلا بساكم

 ةيناغلا ايندلا عاتع رخافتلاو تاسائرلاو تاحارلا نم نكمتلاو ةينامسلل
 رّذعت كنع لمحتلل 0هالو ءانثلل ال عت هلل كلذ ىف كدهر نكيلو اًعيرس
 ةعيرشلا دودح نع هيف ير الو كدعرب كلام ريفوتل ال» (كيلع تالا

 ام كدعزب كسفن ىلع مّرحتف روهشلا سوورو دايعالا» توبسلا ىف موصتاف
 ىلع كدعز نوكي نأ بجي لب 77377778 ةعيرش لثم كيلع هللا بجوا

 كنك ايندلا ىف لمالا ٌرّصق رث كرهاظو كنطاب ف ةّنّسلا» ةعيرشلا ىَ
 يف اني مدقت اع كسفنل ةبسلجل ث كسب ةّيشضح هاش ىف 000
 سنألاو هللا ىلع لكوتلاو سانلا ىحيا ىف اًمِع كاجر عطقا رث ةيساحل باب
 هماسقاو هبورض فالتتخا ىلع رعو لج هنم فول رث هماكحاو هرادقا ىلأ

 مكقتملا بولقلا ضئارف ةلمجو هللا ءاش نا فئأتسن ام ىف اهحريتاس ىتلا

 اهنع ثحاف ايندلا ىف دهولا داع كو كل ةمزاللا باتكا اذه ىف اهحرش

 ىلاعت هللا ءاش نا ةليضف لك اهب لانت كبلقو كريمض اهمؤلاو

 ْ سداسلا لصفلا

 ايندلا ىف دهزلا رما نم انلثاوا راثآو هللا باتك ىف ءاج ام حرش اماو

 مايص اهنمو (0123255 732١ 5د»5# ترد 5 )ط١ مع انيبا 2الا لوق اهنمف

 هن) ةكطقنط 19,2. 85) 2. .8, 34. )0  6هط. 28, 0.

 1-1) 8ةهطاغ ذم 20 راذتعا نبع 28, ”الال تنال.
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 دغزلا ىف عشاتلا بابلا ضني

 ماقو 13 هلرقك ريقفلاو فيعضصلل ءاطعلاب اهكاقاو عت هللا ضئاف ىف كيحي

 اهب لواننت نأ بج كلذكو (ةانزلذ طاحق 753 لقو (ه15 و70 طم ممفقق

 باسنتكا نعو مارلل لامأ فخا نغو لاوسلا نع كينغيو كفافك دب ميقي ام

 كّريغ كتانسح بسّكتف كيلع لاصفالو كيلا ناسحالي كيف لصفلا
 ضعب لوقك سانلا ىلع 6ًالثع نوكت الو كيلع لّصفت نم كلئاضفب زوفيو
 هناوخا ىلع © الك هدعز نكي لو ايندلا ىف دعر اًدبع هللا محر ءاملعلا

 هلوقك تاءانصلا بورض نم برص لع هحراوبج ضرعتو دتانورم نع عقرو
 ( ةرسكلا حالصا دعزلا سأر لبق لقو (75 دالظ) 7728 زدات >2 753 الاث

 (لكأ نم نوكي نا ىنعي وبخل ىالصا ى رظنلا دعؤلا سار وخآ لقو

 ىف ىشملا نع ابهفاقث نم كيلجر ىف كلذ بس ىلع رجا رث بساكملا
 تريد مايزتد ذو يذ دام يعد "دا هلوقك لويضفلا ىلأط ةاصعلا ةليج

 طاقدز ص 757 هلوقك ءابكلل سلاجو اص لع لك ىلا رجأ لب
 مدقت ام ةلمج باتكلا عيج لاقو (/27315 7773 55 زا59 لاقو 257

 ةدرجر قامدال ذات لاقف ذثأ مطدام+ تز+ اند داث١ © لاقو ساوخل مامز نم انل

 هزار تا) ك2 هلوق ىف بلقلا اهيلا مضو ميكلل اهعمج رث 00١ (و 525

 بن ةددزد مود ذزز زوج طرداورمط تولط نأ ذا دما ززط تورطت مدراان دا 5

 ذزز ظحيص رز د اذ :ةاضان) ىف ثحلا كنع اهنذجأ كلذكو (800) >2

 نأ ئخا اي كل ىغبنيو (00) 3205 طضد# د2377 م4 الاظ) 50 ضخ

 اهتال اهنم ةدحإاو لاخلا دنع كل ٍيصي سيل اهتلمج فاقثك نا ملعت

 هماظن دسفو هتلمج ّلكآ ءىش هنم لك اذا كّلس ىف ميظنملا ولولل

 4) وس. 15, 8. 2 85) 2+. 81,20. ) 28. 128, 2. ' © 5و. 1
 نك طع. 18, 20. م 7+. 2,20. م) 368. 38,1476 8 >>. 6,167

 2 2و. 15, 17

 1) 0. مادربرب م مظوسزت 7. مضوعإلا )2  7. مذذد . طلو ةطعتووم 18+
 ميبطد. و) م. مدمدوذيب 1", موكوذيسمج. 4 0. ذم



 سو دعزلا ىف عساتلا بابلا

 ةليلل فطلاو كلذ قوق ام ىف دعولاو بارشلاو ماعطلا نم توقلا ذخاب .

 عنقُت نكما نأ دحاو نول ىلع رصتنقتو مادالا ةرثك لقت نا كلذ. ف

 كفوج ىف ربل ليصحت ىلإ هيف دصقأو كسل مادالا ند سطل

 ةضاير تاقوال ضعب ىف مادا نود كزبخ لكا كسفن دوعو ةّذللا ىلا ال

 كرت كنكما .ناف مادالا رذعت دنع كيلع كلذ ليسي ىتح كتعيبطل

 ةقشم هكبط فلكتي ال ام ىلع رصتقتو ةقشم هيف فلكتي ىذلا مادالا

 كلكا لعجاو لعفاف كلذ هبشا امو بنعلاو نينناو نبخلو نوتيولا لثم

 فختل مويلا ىف نيترم لكي نمم تنك نا ليللاب كلكأ نم فخا راهنلاب
 مايصلا لعتسا مث كايندو كنيد روما كيلع لهستو راهنلاب كحراوج ةكرح

 عبطت نأ تردق امو ةعبلل ىف ادحاو اموي ؤلو مسيل ىوق تنك نأ

 كدت لعجاو لعفف اهل ضير بارشلاو ماعطلب لفلل بلت ٠ 0٠١
 نوكي نأ الآ ءاملا ىكيلف كبارش اماو ءاذغلا ىلا هنم رثكا ءاودلا ىلا هيف

 د+داربك دداث اذ هلوقك كنع نوح عفد وأ .كيالخ زعقنم لدعلا رمخلل كد

 هنا هيلع سانلا ةبكصو هيف فارسالاو هنم راثكالا كاياو (هاظاظذ 7729 ١

 / إل ةيافك هيف امب ميكلل هفصو دقو ايندلاو نيحلا ىلع ءاد ودا

 ص 5» بارشلاو ماعطلا نع لآقو (6 طد77 »5 13 5ث طد هد مصاق

 كدي فاقذ ىف عسا مث (مالت“ طك ردرم دد مذ دريد دككزرو ل١ اهداطد

 ةقرسلا بورض ىف كهزاو اينذلا عتم نم كل سيل ام لوانتلا نبع

 ىف ركفو كيدي ةكرح دنع فوتو كريغ ىلع ناودعلا» بسغلاو ةنايثلو
 اهب ميبقلا لعف نع © عفرتلاب كبداو كتءورم ظفحاو امهتكرح بقاوع

 ليعتسا لب (جتااد اطال 5١د الاد لاقو (2ا5 52 صاامالاد “١> 77١ هلوقك

 6) 2>. 31, 8) ط8. 207 10 6) 12. 29, 0 0) ل68. 56,

 6) لوو. 38,

 1) 1". 8..ىنعملا اذه ىفإ 2) 0. كالو الق

 لا
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 دعرلا يف عساتلا بابلا 2

 نسلمل نم هيف نطبتسي اع كل فشكتف كريمض (روُذُك رينث سمش
 ىف ام فاقت نسحب لو ناسللا عض ناذ ريمصلا باب ناسللا» حيبقلاو
 كقفاوي ال ام رهظو بخ نا كيرت ال ام يرخم ةناوخل باب عاض ريمضلا

 طيب حر باتكلا ليقك اهيف امو ةناوكل نظفح بابلا تظفح اذاو هروهظ

 رق (ةدجد ديرو ددصت ذيع ددذكأ دم ذرب طدحص ذا؟ لاقو (م داش“ طدز7 تتم

 ال ام ىلا رظنلا ىع كرصب ةساحو كينيع مامز ىف كلذ لعب دهتجا

 رظنلا لوضف ىف دعزاو كعفني اميف ةركفلا ىع كبلق لغشي وأ كينعي

 ىنلا فاخيو ىقَتي نا فحا هللا ناف ررضب كيلع بوعي ام ىف © كدعزك

 انلثاوأ (2 لقو (مصد>ازرت حصر مدددذ دصيب ترطص مل لقو هيلع ثح

 تاقولخمت ىف كتافتلاو كرصب ليتسا لب“ (4 دهصد تصدم حض مالا مد5

 هتردقو .فلاخل ةيكح مهفتل اهيف وكفتلاو اهب رابتعالل وعو لج ىرابلا
 ه5 لاقو (0 31 ةطاطدال»# تقال طا ”مت# 72 ليلا لوقك اهنم هدوجو

 كعمسو كنذا مامز ىف كلذ دعب عسا مث (م577275لا رئاسو ارب جدد حمم

 ال اب عامسلا ىلا غصت الو كتقاط عمسلا لوصف ىف دعزاو كينعي ال اع
 ام ىف دعزاو ةبيغلاو ةييبنلاو بذكلاو مالكلا لبضف نم (ة هعمس كينعي

 برطلاو وهللاو ءانغلاو (؛رمزلا بورض نم هضئارف لاجتاو هللا نايصع ىلا كدوقي

 هللاب ءاملعلا مالك ىلا كتذاب غصا لب نساحتو لئاضفلا نع كل ةلغاشلا

 طالظا# )08 لقو (و هاطدزت د5 النطاث” 1 2: ميكلخل ليقك هنعيرشبو

 قوذلا ةساح مامز ىف كلذ دعب عسا مث (8 ردفذ حهمدص دحمد ةاحص مضداض

 ©) 12 17,2 5) ظععاهو. 5ر٠ ه) اللد. 15, 9. 0) ل 1.

 ظوموعطمءغط 5 1. هد 26 8 4 822.221 )92  19,27 .818 )72 

15-3 22 50 

 1) 1. >دالثد هرم اوه ممطل 37722 هغهغغ 5752. )2-2  ظءطاغ زص 1. لقكنت

 طه هم كنقاط. 3) 2. ددالا 5# همم لالا: 8. دعمس كعفني الو كقاوي الز

 11. 1". هعيس كعقني ال ام عامس- 2 4) 2. 17. 75708 هه 20.



 ما دعولا ىف عساتلا بابلا

 كل فصأ ام ىلع ةرهاظلا كحراوج تاكرحو كساوح مامز ىف ىعست نأ

 مالكلا ىف دهوتلاو كيتفش مامزو (:كناسل فاقث ىف الو أحبت نا كلذو

 0 ةكرح نم كيلغ فخا كحراوج لفثا ةكرح نوكت ىتح ىماعلا

 . خعرسو هتفحل ابونذ اهرتكاو أطخ حراوجل عوسا ناسللا ناف كناسل

 بسحف ( ةطساو ريغب رشلاو ريخل نم هنكمتو هلاعفأ مامث ةلوهسو هنكرح

 مالكلا نم هل فلطت الو هكلمو همامز ىف ىعسلا كمزلي ىخا اي كلذ

 كتقاط هّلوضف فذحاو ايند وا نيد ةرورضل هنع كب ىنغ ال ام الآ

 هتمدق ىلا ملعأو (« ١5 722 5770 55 ميكلمل لوقك هررض نم ملست لعل

 ىلولا لعف ام ىلع هكئاس ىلع هيف كلذ ةبوعصل سراوخلو ساولل وئاس ىلع

 ماقالا رلداح دام ا ريدد داش جال ذا م5 لطم ات اظ هلوق ىف مع

 هترهشو هترثكل ىفخ ال ام مالكلا لق ىلع ثدل نم انباتك ىفو (ةتاظ

 ناسللا اطخ ةرثك نم كل تركذ ام ذم (5 ىلع فوقولا تدرا أذاو هيف

 (كتثداح دنع كراهن ىف كناسل ىلع ©قلطني ام طفح كّسفن مْ

 كلاب ىلع هرطخأ رث لعفاف هدييقت كنكما ناو هب كطالتخاو نادل

 ىليضف هنم امو ىرورض هنم ام ىرتف ليللاب كغارف دنع كسفن ىف هلصحو

 ةبيغلاو نامألاو ةميمنلاو بذكلا وح كيلع ةريصملاب كثاع هنم امو كعفني ال
 اًمئاد كنم كلذ نّقفتف كرايع هيف رهظيو كناصقن كيلا نيبتسيف

 ملص كفو لإ ةفيطللا ةّذملا كلذ ىف لاوت الف كودع راوعل كدقفتك

 ماودو كتركف لوط كمالك ةرثك نم اضوع لعجاف كمالك ٌلقو كناسل

 (ةذنساحلاو كبلق هليجدت يارس ةريكفلا ناف هلل كسفن  ةبساحو كرابتعا

 ه) طم. 18, 91.2 84,187 28 )65 

 1-1) هط]لغ ذص 0. 2 2) 8. هم 8هصقم ل ناسللا بورلل أوسا اولق
 هيكف نيب هيفسلا اروسعو علجرأ نيب لاجرلا تاروع اولاقو ليوطلا.

 83-8) هط]إ زط 0. )4  1".*-صاححصم 1ه11هزنوطغ هدف "ضباط. 5) 0
 1. ا 0( رينش سفنلل :بساحلو 2 م4 سفنلا ةخبساك“و
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 دعرلا ىف عسانلا بايلا در
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 هيدون ىتح اهيف اهبحاص طرفملا لاللل ناّذل نم ويتكلا ذخا ثلاثلا

 عت هللا نم هيلع مزاللا ضرغلاب مايقلا نع اهب هلغش عم مال تاذل ىلا
 اب كل ىغبنيف (هااإل 33 523 )5 ااا مما طداشا7 تطال“ )5 لق امك

 ىف كدنع نوكت ىتح كنتقاط لاللل تاذل ىف دعولا لهنست خا ىخا
 كقو كضرف عيضنو كتعيرش لمهت ال ىكل كيلع ةروظحل ناّذللا ةبترم

 رظ جدد» »مذ لقو ماثذ 5 ”دح» »مذ هلوق ىف كلملا هللا رمآأ ام ىلع (7 تنفقو

 ذعسو هلقع ةوق ىلع (مدمداا ذو ممطام مامر مدرع ذرب سكت لقو (5 225

 ' كلغشي ام لك ىف دعزاو كسفنل رظنا (©كمهف بسكحبف هتلالجو همهف

 ةرورضل كترخآ رمال غرفتلا كيلع رّذعت ناو كتينو كبلقب هللا ضتارف نع
 ام ىلع اهيف كلذخل 6 ضرعتلاو كايند ىف كشاعملا نوقلا ذخأل ببسنلا

 لثم اهيف دعزلا عم مايندل َىْعَسلا ٍهنم ريثك نع فلسلا رثآ ُتَلَقَن
 ناك ىننلا ( 0215 اًرجأتسم ضرالا (هرفك ناك ىنلا (477797 »2

 نمث نم شيعيو ( بطتحج ناك ىلا (مك57و (ةءانبلا ةعانص ىناعتي
 ىلا راج هيف كنال كلذ لوانت نع كبلقب كدعر كعنمي الف بطلل

 (هتكرت ايندلا لغشل (6كرتلا كنكما !ذاف انمثق ام ىلع هللا ةعاط

 ةرورضل كيلع كلذ راذتعا دنع ( طنقت الو هللا ةعاطب نتلغتشاو

 كمزع ذيفنت ىلع (9كنيعي كريمض ىلع علطملا ناف توقلل () بسكتلا

 مصامذ طام ااالط محاطت صخب 27757: 55 مع انلثأوا لاق امك هتعاط ىف

 كل بجي كقو (و دال مطامدذ ماض دمحم مدرصم مع ةمدصم ذد١ امان

 6) 2:2. 31. 5. )2  126818. 17,11,16. -0) اظهطن 13,26. )42  هنت

 23 0. ه) 8ةطط5غط 31 ه. /) لوططقت و) قطوفط 17”, 9

 1) 2. تسيهف. 2) 0. رظناو كمهف بساحن. 3) ى. 0. رذعتلاو.
 4) 8مق. 255 هتتف )5  .78/١ 2. ل. 1". 2. ناينبلا.. 6-6) 8هطلغذص 2

 ) هل. لغتشاو هكرتا. 28) 1. ال058 هسه 2221 1. 198 انلق ام كعنقي هلو

 ىمز] هرع هم 8ءطعو1: طة ءطام» متعطغ ةعاعوعسست طه 90 ف2 تيس٠لا»

 10) 0. 8. ل كنيعي كريمض ىلع علطملا ناف توقلل بسكتلا ىلع.



 م / "ا

 و 6 أ

 انل مابم ىاثلاو :ةانالال »0 تاالا) 8'70 نونسو ةسمخو ةيام ثالث ىو

 مسقني اهنم مسق لكو لالخلا ناكل .فونص نم انث :فقلطأ ام معيب ٠

 ةقالك سحا' نم ولخ ال اميلع موح ام لك نا كلذو مانسقا نئالل لا

 ذخاو © ابرلاو بصغلاو انزلك هيلا قوشتلا عبطلا ىف نوكي نا امإ ءايشا

 هضركي ال امم نوكي نأ اماو انيلع ةروظخل بارشلاو ماعطلا نم ريثكلا
 لكأو تالهذد طدد77 :انقالانث هيف بوت سابلك هيلا فوشني الو © عبطلا

 عبطلا هأنشي امم نوكي نأ امو كلذ لثم ريثكو محكشلا لكاو 2575 53

 ناويلل فونص نم ريثكو مدلاو ةتيملاو ةفيلل لكآ لثم سفنلا ههركتو

 اهفابشأو تالا دالك تّدح ولو اهلك ناسنالا ىسحتسي ال ىلا

 نأ هللا كرما ام لك ىف دهولاب كعبط ضورت نأ ىخا اب كل ىغبنيف

 ةروظحلا تاذللا بورض ىف ةضغبلاو ةماعلا نم ىهتنت ىتح هيف دهون

 عم مارلل نم هوركملا كعبط يف ىوتسي نا ةياغ ىلا ةمرحل تاوهشلاو
 هجو ىلع © غرد ذخاو مارلل نايشغلا كدنع نوكيف هنم هيلا ىوشَدملا

 كسفن اهأنشتو كعبط اههثركي ىتلا ريونكلو مدلاو راغلا لكا َلثم هعبطب

 الو كعبط نم فلكت ريغب مارلل ىف دعزلا نم بخل اذه ىلا تلصو اذاف

 نيبخلا اطخلو للؤلا نم نيموصعملا تاقبط نم تنك كسفن نم ةقشم

 فونص نم انل سابملا كلذكو (8 03 م5 مالم“ »5 مع ىلولا هنع لاق

 ناخا ىناثلا برضلاو ةنود هل ماوق الو هنع ناسنالل ىنغ الو هخل لا

 طاوفا ريغب ةلدتعملا ةّذللا ىلا هيف سصقيو ةئفاثرلا ىلع لالخل نم نوقلا

 برشو ةعنصلا ةمكحت' ناولأب بيطلا ىقنلا بخل نم ةجامم لكك لج الو

 برضلاو انروما وئاسو نكسملا» سبلملا ف كلذكو لادتعاب ديذللا بارشلا
,12 :22 (6 

 1) 18هطالغ آد 1“ 2) طظ1هو 12 1. 72. 3) 5. هرب 1 هول
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 دعزلا ىف غساتلا بابلا مسيع

 (: ىغَح ةلمرالل لعب ميتيلل با ميدعلل نوع قلل لعأل 0 صلخأ ندا

 مدقت اميف انكذ ىتلا بولقلا ضئارف مازتلا هطورش نمو ةتكسملا لعاب

 مالكلا لوطي التل انهم اهيبركت ىلل انل ةجاح الو باتكلا اذه ىفانل

 بابلا !ذع ىف انب

 سماشل لصفلا
 كلذ نع باوخل ىف لوقنف دعزلا نم انتعيرش ففاوي ىنخلا امإو لق

 انتلماعم ىف اهلحا بورض ةثالخ ىلع انتعيروش ىف لمعتسملا دعولا نأ

 انساوح ىف عنود هب انصخي اميف قاثلا برصلاو هل انتكراشمو سائل
 انرئامض ىف انصح ام ىف ثلاثلا برسصلاو ةبهاظلا انحراوجو ةينامسلل

 ةمومذملاو ةدومحملا رطاوخل نم انروحص ةَنْعَت امو انتاداقتعاو انقالخاو
 دعزلا فيرط اماو هللا نوعب ىتقاط بسح زاججاب كلذ عيمج حراش اناو

 مائاقل دنع رشبلاو هجولا ةحامس اهنمف سانلل انتكراشم ىف انل قفاوملا

 ةجرلا اهنمو ةعيمج حانإل ضفخو ةكيرعلا نيلو ضافخألاو عضاوتلا عم

 ذخالاو مثل ركشلا ليمجو مانع ةنووملا عفر عم مايلع هقفشلاو ةفأرلاو
 اهنمو ميديا ىف امع سآيلاو ماب عافتنالا نع ءاجولا عطقو ايف لضفالب

 مدع هلا اضر ديف.ام ىلع ميداشرإو مايندو عنيد عاصم ىق ( ماتنزل
 ضابقنالاو يلا (6ىيكشلا نود (هللا ىل ىكَشلاو عافج ىلع ربصلاو
 نم (©ىتوي ام لك نم ظفحتلا عم عالملو بارشلاو ماعطلا سلاج نع
 هبشا امو بدآلا مامزو ةكورملا دودح نع جورخلو هللا ةيصعم ىلا متطالتخا

 ىف انصخ ىنذلا ىقاثلا برضلا ىف دعزرلا نم انقفاوي ىنلا اماو كلذ

 انيلع 6روطح اهدحا نيمسق مسقني كلذف ةرئاظلا انحرابجو انساوح

 1) 0. 8. /كوعتم 5. صالبت»: خذ. فيعضلا نوع. 2) 0. 55د هس
 رخوس2م 597. )3  80 1 ةنم تطءتووس 888. كنوع. 4) 2. ربصلاو نع هللا.
 5) 1“. ىكشتنلا . 6) 80 8. قم 1". 12.1777: 0. 181. 7) 2. ف. 1. 77

 8قوو مطل طتعع هلك ةسعط ذص 050“ 1[1هعغ ؟ةمووعءطقعادصع هم ظ هصل ن 702:
 معا خعز» 806 1.
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 دي نو ا رخل ية ا

 - دعرلا ىف عساتلا بابلا

 ةقيقح ىلع فقتسف اهركذ فنأتسن ىتلا دهزلا ليكتسي اهب ىتلا

 هللا ءاش نإ هدعز ىف هبذك منو "ريمض

 وارتا ليما
 لضافال ضعب لق ام ىلع وهف (0 صاخل دعولا طورت حرش امأو لاق

 اردص (8 ءىذن عسوأ هبلخ 8 هنزحو هيجو ىف هرب دعاولا نأ كلذو

 ةعقرلا هوكي ب باتغم الو بايع ال دوسح الو دوقح ال اًسفن ءىش © لذاو
 عاش ©

 06 - ليلق ا ا ب ةعمسلا -

 ميرك (4 ةعزانملا ٌليمج لهجب الو لجعي ال همزع فيثو 0

 دبعلا ٌفيثو دولا صلاخ بلط نا فيفر بضغ نا ٌلكع ةعجارملا
 وخلا الو هيذوي نم ىلع طْلْغَي ال هتاوهل بلاغ هللا مكح ضار دعولاو

2 

 :هنيولا فيفخ ةبيغب اذحل ركذي ١ ةبيصمب تشي 9 00 ا

 لئثس نأ ىنألا دنع ربصلا ٌليِبط ءالبلا دفع ركشلا ميظع ةنوغعملا زيثك
 3 5 مح ا د ة 9

 ببزلا نم نيلأ ٌلصاو عطوق ناو لْذَب عنم ناو افع ملُظ ناو ىطعا
 لوف هلجأل رطتنم هلمأل كرت فدصلب لكك لتحل مآ دهشلا نم ىلجأو

 تدع ع

 7 0 0 7 ياكل نس ىلكو فيو 3 م لس

 35 - 3م

 5 ىفَت 07 ىتر هرطس ل ىف اذإو رتل اريخ ىأر !قآ 0

 لقاعلل ركذم ملخل هنّيزو ملعلا هاقص دق ةرسح هذعيطقو ةحرف هنطلخ

 لأ هدنع سفن لكو ديعس نم صلخأ هدنع ىّعَس لك لعاجتلل مع

 بد نوح عبّتم هلل بحت هبنذل ظفاح هبيعي لع هسفن نم

 لعأل ليدش رقفلا لعل سلاج ركذلا لعأل ًطلاخُأت مطخم ىف 6 ىلاوي الو

 1) 0. ممضت#5. 2) ى. سانلا. 3) 4. جلذاو. 4) دل 2
 5) 8م ذس 17. 8. 1, 0. 2. 2780. 8هووو» ولأي
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 دعرلا ىف عسانلا بابلا مسي

 نيدعرتملا داقزلا اماو هل انركذ ملقنت نمم ىعيوشلا لادتعالا كح ىلا بوقا

 تالتف بولقلاو رئامضلاب ال ا مدعزو ايندلا دثاوف بالجتسال

 رشقنيل تاذللا ضعب لوانت نع عسوفن تاوهش اوعمق موق اهادحا فئاوط

 لوبعولل ارق اًببس كلذ نوكيل لصفلا» نيدلب يلع ىنتيو دعولاب عركذ
 هانم كلذ ىلا سانلا سنأيل دعولاو نيدلاب نووارب قف ماتاوهش ةياغ ىلا

 ةقبط رشأ مو ماب ( رولا نيدوسيك عرارساو علاومأ خنوعدويف
 مالاثذ تا )5 باتكلا. لق علثم ىنعو ةريس مالذراو فلل نع مدعباو

 ةيناثلا ةغئاطلاو (ءاححيب هالك >تحمدل ددحت ترند ميم هرذا دقد دحح همدص

 بّلقتو لاومالا باحذ ةعرس اوأر املف ايندلا عاتم نم ءىشب اورفظ موق
 عتاوهش ( اوعمقو عاتاوقا عاسفنا ىلع اوقيض هللا ىلع ملكوت ةلق عم لاوحالا

 |0000 لا ولع دهرلا ىل اندم ايلكلا 3 يطو ربسلا رهط
 قتبحو ايندلا ىف مصرح ةلش الا كلذ ىلع ملمكج رث حيحصلا رظنلا

 لصح امب تعانق ةلقو ماسوفن رقف ىلع مانزحو اهعاتم نم راتكتسالا ىف
 درحح) تمدد داقزن ه:مذوعو 15 زض» داش»# 8 ميكلل لق ةهلثم ىفو اهنم هت

 (ةانطم ذديبط ندوكربوج ددنمدنو» وبذا طع درج ذدم اتمدذ دمر اما

 اينللا عاتم نم اوكردي رلو بسكتلا نع اوفعض ميق ةئثلاثلا ةفئاطلاو
 نمت امب اوعنقيو اولماجتي نا اوأرف لاوحالا قّيضأ ىلع لا عتوقي ام

 اوعيقف (©سانلل فاطعتسالا لذ لاوسلا فقوم اوفقي الو توقلا نم مهل

 دعزلا ىلا كلذ اوبسنو سابللا نم ريسيلاب رتستلاو عومل رتاوتب متاوهش
 عريغ ىلا ةلأسلاب لاذتبالا كرتو معوجو مطس اونوصيل ايندلا ىف
 ام ىف دعارلا قدص ىلع فوقولا تدرأ اذا ايندلا ىف مهب تمشي التل

 طورشلاب هربتخاف هايند حالصل وا هنيد حالصل ناك نأ دعزلا نم هيحلي

 ©6) لوا 9, .٠ 65) ظءعاوو. 6, 2.

 1) 1". حجر ديبدصيبطسس. 2-2) "هطاغ ص 0.
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 م دعرلا ىف عساتلا بابلا

 ةعيرشلا مكح ىف سيلو ٌةلمج مايند وما قعييصتل ىعيرشلا لادنعالا
 ماثراإلا مدربط كالا" باتكلا لوق نم انمكق ام ىلع ةلمج ايندلا ةرايع كرت

 اوطسوت موق ةيتاثلا :ةفئاطلاو (مماالا صدام محد تق 5 ملل13 17

 عسوفن تاوهش عمق ىلع اوربصو ايندلا لوضف ةلمج اوضفرف دعرلا دودح

 ةلصفنم ناسنالا ىع ةجراخ لوضف امهدحا نيببرض ىلع لوضفلاو اهنود

 ىلاثلا برضلاو نكسملاو سابللاو بارشلاو ماعطلاو ةيناهسل بساكلاك هنغ

 ةحارلاو نوكسلاو كحضلاو مالكلاك اهبابسا هقراغت ال ناسنالب ةلصتم لوضف

 هذه تعطقف هينعي ال ايف رطاوخل نالوجو اهل عامسلاو لوضغلا ىلا وظنلاو

 اوفويل ةراعلا نع جورخلاب روش مثو لوضفلا ©فئالع عيمج اهنع ةفئاطلا

 يف دازفنالب لابخل» ىراحصلا نم اوضانعان مولي ام ىلع اهتاوقا عماسجا

 ثح ىلا برقا و نيظلل اولانو نيومالا اوكرداف هنكاسم ىف ةولخلو عتويب

 ىف اوكلس موق ةثلاثنلا ةفئاطلاو مركذ مدقت نمم ىعيرشلا لادتعال
 ريمضو جابولقب ايندلا ىف اودع هنأ كلذو دعرلا نم ىندالا دلل ليبس

  لسنو ثرح نم رلاعلا ةرايع ىف هماسجا رهاظب ايندلا لقا اوكراشو

 ةنح ةروص ىلع اوفقو دق عت هللا ةعاط ىف ( هماسجا فيرصتو

 اهيبلا ساورالا رلع نع هعاطقناو هتبرغو اهيف ( هترسأو اينحلا ىف ناسنالا

 و توملا نورظتني (ةةقئاش ةرخآلا ىلاو ةهراك اهعاتمو ايندلا ىف عسوفنف

 ىلا مهغلبي ام ىف اورظنو عليحر تقول مدار اوّدعا كق هنم رذح ىلع
 اوكرت الو جتاوقا نود الا ايندلا نم اوذخاب ملف جلاقنننا لبق راوقلا راد
 ةفئاطلا هذهو دولمكتاو دودووت الآ هنتقاط بسح مترخآل جقفاوي ام اهيف

 0) وو. 45, 18.

 1) 8. سانلا دنع ل اع. 2) 8. فالع ةنم نطماومد 118. قلع

 1. ىعاود. 8) 2. 4.0. هماسجأب اوميقي اموز 1. اوفوصتو. 4)

 تمدد ىلع مخمل. 2 5) 37. :ةاظوشنتم .
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 نهزلا ىف عسابتلا بابلا م

 ةيوتلا دنع هتارقغ هللا نع مل اونمص هرازوإب ٌلقَقُم وأ هوسناو اههلا هودر

 وا دولصاو هللا ىف بحن وا وطبع ٌملاص وا ارك أ ىلا 20 نأو اهنم

 ضرم ناو ةبوعلب ركذتلاب دوكرادت ًاطخا نذ دومَّشع هللا ةردقل مطعم
 ا وا او ارو رك 0 ناو ةوراز
 رينُث اهناذ هلفساو هالعا اعلا ىف اعرون توبتملا سمشلا ايندلا ىف علتبف

 كلذكو .ماسجالاو بكاوكلا نم اهنود ام رينثت امك بكاوكلا نم اهقوف ام

 ”000 لحي اننا ىف وب نتن هل. ثهح بكا ننال هع
 دديما) لأقو (« طخادإلد تاهورت ذدذ ةميجاوإلا مالت اصح ت06 تاام0ز7 57752

 كليزذِلو (ء ماتت مزن ماد: 5 هدلوقك ةرخالا ىو (6 75752 تاج 5 جمر

 ليج لغرلا ةريس ىلعو (47571232 01271 23802 772780 مع 77127 ننلاق

 نيبأسو مابتك ىف نيب ام ىلع وصع لك ىف انلثاوا لضاناو مع ءايبنالا
 : ىلاعت هللا ءاش نأ ساخل معيضوم ىف ىننكما ام كلذ نم كل

 كثلاثلا لصفلا

 باولل ىف لوقنف دعرلا ىف داعزلا فلتخ ةيفيتاط مك ىلع اماو لاق

 ايفو انمدق ام ىلع نيتّلع ىلحال نوكي ايندلا ىف. دعزلا نا كلذ نع

 دعزلا لعا م نيذلا نيدلا فاقث لجا نم داغزلا نان اينحلاو نيدلا

 ىلعال دعولا لح ىف اكنع مف امادع فئاوط ثالق ىلع قداصلا

 1 0 يب حسا ب دج ع ما
 الو سنا ال ثيح ةرعولا لابطو هرفقلا ىراحصلا ىلا اورنو ةلمج امج ةراععلا

 نوسبليو راجشالا فارطاو ضرالا شيشح نم اوباصا ام نولكب سيئنأ

 فوخ نع هللا فوخ مالغش دق فوهكلا ىلا نووابو فوصلاو ناقلخل
 دنع عل ايب 0طونغتساو نيقولخملا بح نع هللا بح عسناو نيقولخملا
 فح نم فئاوطلا لعبا ةفئاطلا هذعو نيقولخملا ىحيا ىف اع هللا

 ه) 6هس. 18, 26. 5) 29. 106, 23. 0 25. 11,30. 4) 8. 5, 51

 1) 4. أوعنق.
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 اهيف غضعب ىكاحو (اطيرغت اهلوضف نم فقكتلاو اًبيرغ اهيف ٌلّصقلا
 عناقلاو ٌطرْقُم اهيلع ©بّلَكلا © نع ىناتملاو ٌرجاع اهيف ٌلصتققلاف اًضعب
 نوفراشتيو نوحدامتي اهب مزاح اهل ىعاسلاو فعضتسم  (هاهغالبب
 6 جتهلا جذوطب (© نولمعي اهباوتلو نوضريو نوطخسي اهلو نولصاوتي اهيلعو

 نوددرتم لهم ةرمَع ىف نوهئات عنكاسم كييشت مباذآو عاسابل نيدو
 لاب نيعيطملا باوت نوبلطي تاوهشلا رقوأب نولّفَتم رجعلا 6 ةلَكَمب
 ماثالاد ت”ثاال انلثاوا ليقك نيخناطلا ةريسب نيحاصلا ناجردو نيصاعلا

 ام ىلا ةعيرشلا لها رثكأ نم ىوهلا غلب املخ (م طد”قد ددان ه”اممد1 7

 يف هدوذح انبكذ ىذلا ساخن 0 كلذ ةمواقم ىلا اوجاتحا انفصو

 ىعيرشلا لادتعالا 6 لح ىلا مدري قدح خح (ةاهب هنلباقمو بابلا اذه ردص

 ةعيرشلا لها ىف نوكي نأ كلذل بجوف ايندلاو نيدلا ماوق هب ىلا

 لها هب نوديفيل هطورش 01 نولبعيو صاخل ىهولا نولمك (00 صاوخ موق

 ىبيهلا عم. ةيميهبلا نتاوهشلا ىلا هقالخا غيرو عسوفن ليم دنع ةعيرشلا

 دوبحملا فلكلا غيز دنع عب ىقّشتسي سوفنلاو نيدلا ءابطا نونوكيف

 لوضفب متلغش كنعو جلوقع ىلع جتاوهأ ةبلغ كنعو هتبقاع مومذملا ىلا

 سفنلا ضيرم وا هوجناع نيدلا ْليلع جكصق ناف عنيد تامهم نع مايند

 هللا ةصاط :ئح رف وا هيلع ىيقينب' متازاكم كل ةطراس كيتا 00
 ه) 855 0.

 1) 10, تصلعاومس. )2  0.2. ىلا ىلع. 8) 1. تحتم اوه ؟1ه11هزنءطغ تق
 رك, مصاظإ) 2 ممم. متصدةدح دسل 8ةطد»عطدح. 5) ةامدمذس 1. 0١

 حدب د 5مددز 0. نولعي ال. 6) 0. ممدصتسذ»# ةتدظد. 7 حلاو 8.

 طقطوسم مذصدد 1. تاناددد. ة1هم اعقدصأو ؟هطل عد ةبلك 0هداعمد. 115 عا1ن ءطعتل

 57 هزوم هؤود0 ذص 8ظوعطق ه5 06116 لاك. 006 طق لعد 7 ل و 26

 روج دود طوطس'' عقطومعطق# 1"انت“ نولقتم 5850 مدممرد ةاتت 46©

 دييدرد رتجكمصم ىل. دعصرعد ركوضال. )8  88و. دب جتلباقمو 4. هتمواقمو.

 ور عم ذه 8. 72.: 0. لاحر مط. سد 5س 5#. )10  0, ريبذر 1. رديذ.
 11) 2, )ط0: 1. 8. نومونلب.
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 دعلا سي عسانلا بابلأ |[ نور

 اليل اهبلط ىف (1 فغشو هو اهب قلعت كق اهيلا: ةفوشتم هسفنو هتمح ىهف

 (2 مايا .ّلكو (ه دام عبط د ذرب .دريحطا تدم ذل تااثل) )اذه لق امك اراهنو

 (ةقفصلا رساخ روس ( عطقنم هطح (؛ةليح نعو 6رومغم هلاح

 هلوقك هنم قتبملاب لدبلا ردقب عاج رابتخالا (ةىس ةلمهلا ( عيضو

 تاداعلا ام لازت الخ (ةداثإل 5دا»# داق طاددصد :هحادد ميه 72
 3 مبعد
 نكمتو اهنتف تادلاوتع عاغارف لغشت ( خخسارلا . تايرووضلا نتفو ةخيلاغلا .

 00 فلل 1 ا

 تنظعو يلع ةيلظلا تيكارتف اورشاب ىنذلا ىوهلا اوفلأ .اوق رف : ىخلا

 لكف ملوقع .بارخ: اهورنعذ مانيعا ىف اعدييشت نيؤتو ماسفنا ى ايندلا
 0_- اوبسح ىتح .اًبارخ لودقعلا 00 اًناريع ايندلا (22 تدازتسا ام

 0-00- ءابالا ا اد هي 2 ىَتُع 07 انش كلذ
 هس

 ع

 58 ا اينحلا ىف فلكلا راصف 0:افُكس رحل حك ٌتالتماو 0

 «) طو. 36, 5. 2 85) 28. 106, 0. :

 1) ةةهطلغ زص 0. 1س 2. 16 هم 1'هعغ متعطغ 1ص 0لسدد ع. كل. 1.

 تقلعت 17. 8. نفغشو 4. هبلق لغشو. 2) 8. 8. 17. اهالكو طقأ !وهزدود

 8) 80 مدمط 1. 8. 1. 2.: 0. ميمغم. 2 4) 7هطاغذس 1. 8.2. )5  0. عطتقم.

 6) 0. ةقفنلا. 7) 8. 8. عئاضو. 8) 40 9) 860 موعط ل.

 25 1 دب مي مجاويمدكو رمومووطعتوطود همم 58-730: 1. وم

 7تمدبضد»#. )10  2. ىبقلار ذم 1. ذهن ةنووه» عوصقو تهت منعطف ذه
 0 سنس ع. 11) 8. تدادزا. 212) 80 8. 2. 005 0. 50: 8. كلذ نو

 4. ّىمعو ةلالض كلذ ريغو !اذشر كلذ اوبسح. )18  0. تالاز 1. اوه
 مدذل نع طحالو 4 ن» ةتااثث) >1[همط ا عودسةممءط مما” طقف هم 550د8 . 7161-

 1هزءطغ ]125 هع هنرتاشالل 00م ممالسد. 14) 1: مازالقل. ,1 )15-15 

 مصصم ميمكطملل دله» ةوطلعمعط» 1". ممدمأل» ميجكطصبمل ذو سنع ذه لمع
 8ولعدعسع د8ءطلقدعط“* متعطغ طءاقسمعغ. ةسعط فرظلا طفزووؤ 258

 1هلعممم» ظوطقل غو 006ه اصف !1هلععمو !"ةععطو

. 

/ 
3 
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3 



25 

 لا لعولا ىف عسانلا باجلا

 سوفنلا ةحار دهرولا رخآ لاو لمألا رصقو ايندلا ضفر دهولا وخآ لاقو

 هللب ةقشلا 0 07 لاقو هيلأ 000 ام عيمج- نم ا ع
 همس © هم دع

 دعولا وخآ لاقو د ل نع نيقولخضملا يارخا كهزلا وخآ 58

 نم سفنلا عنم نفرلا رخآ لقو ةنحملا دنع ربصلاو ةيعنلا ىلع وكشلا
 ىهس ام ام ٍيلرخاو هنم كب ال ىذلا عبطلا © الا ةيناممج ةّذلو أر لك

 رئاس نم ةعيرشلا ىف لمعتسملا لغؤلاب نبا ( لكل !ذهو سفنلا نم كلذ

 نأ كلذف دغولا لاعتسا ىلا ةعيرشلا لها ةرووض امأو انبكذ ىلا وداد

 ماسجالا تاذل .ىف سفنلا تاوهُس ةلمج ىلع لقعلا ميكحت ةعيوشلا لصق

 ةئيطخ لك سأر لقعلا ىلع ةوهشلا راثسيا نأ مولعملا نمو اهيلع ةراثياو
 نيبدلا نع اولام الا ايندلا ىلا موقلا ليم ىفك امو (4ةليذو لك ببسو
 (”تمتاك ىتلا مفلس .ةذاج نح مف ناحو عيبسم دبع نم ىوبلا ملط
 نيرو اهشيع نم فافكلاب رّتستلاو اهنم غلبتلاو ايندذلا ىف ىصقلا فيرط

 تح اهب فوشتلاو معنتلا هيلا ببحو اهعانم نم وثاكتلاو رخافنلا عل

 مصْنَق مايلع مكتت ىهف اهجاوما ةدباكم ىرهلا عمزلا 0 اوجل
 (6 نكمتو اهكرذأ ةّذلب نغم الا دحا نم امف عراصبا ىمُعَتو عاعامسا

 ا ذييف كلت بخ عب در نع هَنلْعَش لق هتعيرشو ةنسيد ىهف اهنم

 ةّذللا كلت عنم 0 م (مالل هصدتارت تدسدحشمما دصربد -ةعذف بانكلا

 6) لو. 2, 19,

 1) ©, 2877 0. نص ظدصلم )27. )8  1". ل ةرورض. 83) 0. 58
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 ” صر ممثل. . )4  ط. هى. لع نأ سلشلا . ىلع لخاودالا ليخلت ايتبهض نيو

 ىتح كلذ عافك امو ايندلا ىلا اهب نوليميف قلوقع ىلع #تاوهش نووثاوي

 ىبهلا جوفتساف نيدلا نع اولم. 5) 215 895. ناك ىنلا ل. 2. ةنوود

 نوذخاي طا 6) 17“ نكمتلاو اهكارشأ
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 قعولا ىف عساتلا بابلا ماما

 بلغ ايلف (4ددند مد تاجإل» ظ»# هد هلوقك دهسج ماوق اهب ىتلا تاخاولاو

 تاطارفالا ىلا ناسنالاب لام ةسيلا سفنلا تدانقناو لقعلا ىلع ىومهلا
 فلُخ ىل كلذ لجا نم ياقحاف هممج ضاقتناو هلاح داسف ىلإ ةيذوملا
 قيخاب ايندلا ىف هرومآ مظتغتو هلاوحأ لئتعتل تاحاورلاو تاذللا ىف دغزلا

 ردد ةدذد) تاذطأ ردا” »4 داش لاق امك هنم كلذ ىسحكف طقف توقلا

 هب ىنلا ماعلا دولا لاعتسا ىلا ىقاسنالا عوتنلا ياتخا املف (5 85د

 داحتز رئاعلا قف نوكي نأ بجو اهننم ةجامشل لخا كنع ايندلا ىف هماوق

 فونص نم فنص لك هنم قبتسي ايفللا لغاوش نع نوغطقنم (0 نولمكم
 ماظن سيلو مقالخاو ماتريس ةلكاشو عاتجاخ بسح قشعولا نم سانلا

 ىلا كلذ لووي ذا ايندلا ىف 2دعر لثم ىلع هلها عيبج نوكي نا ماعلا

 دا مديد ١ص م باتكلا لقو لسفلاو (© ثرلل عطقو اغلا ةرابغ كوت

 ىلا عتجاحك هيلا نيقطاغلا يانج رااتغسلا ناكر نم نكر .دغؤلاف ( 7١

 مهق نود موق اهنم دخاو لسكب صخب ىنلا ناءانصلاو مولعلا رئاس
 . اهتلكاشو اهتجاخح بسح غم ةفشاط لك طخاتو اهب سانلا عفتنيل

 ةعانضب وا دحاو ملعب هلعا عيمج دارغناب راعلا الص سيلو اهنم

 انزل 533 ظنا ميكلل لوقك اهتلمجعو اهعيمجع ماعلا ماظن مامن نأ ةذحاو

 امب نيبمت كقف (0م005 مصض )مخ وذ طزلا ره: 535 لقو (2اطال3

 ايغللا ىف هب روما ماظتننال ديلا ساغلا ةرووضو ماعلا دغولا ىنعم انمكق

 ىناثلا لصفلا

 دقف هلايتسا ىلا ةعيوشلا لها ةرورضو صاخل كعغزلأ دوذح اماو لآ

 هللا نع لغشا ام لك كرت دعولا هضعب لاقف هديدحت ىف ءاملغلا فلتخا

 ه) ظععاوة. 3, ٠ 6) 28. 112, 5. ه) لوو. 45ر 18. كر © ظع-

 ءاهق. 3, 11, 1٠

 1) همز 3. ةةرضر ن0. مكقودمم مرق. ةظمدخم رز. رةظتط. 2 8.
 ل ىلصللو مموز] ذطس 016 2606دمودمو ظافطغ طوامسسأ# 83.



 ةدرسس

 7 -2 0 قعرلا ىف عيلتلا كيلا

 ءىشلا ىلع 0 ربصلاو سفنلا ةرهش عمق فتطملا مالكلاب دعرلا ٌدَحو
 ليقو كلذ بجوت ةّلعل هنم ىنكيتلاو هيلع ةردقلا ىنع هيف دولا

 نيمسق مسقنت سفنلا ةوهش عبقل ةبجولل ةلعلاو كرم مرَكك نم قفاؤلا
 لعاب صاخ ىناثلاو ناويلمل عاونا رئاس نم ريثكلو ناسنالل ماغ (6اهدحا

 ماظناناو انماسجا سالصل لعتنسملا وه ماعلا ٌدهولاو نيقطانلا نم ةعيرشلا

 ىضوملاو ءاككألل ءابطألا ةسايسو ندملا ريبدتو كولملا ةسايسش لثم انلاوحا

 حاكنلاو بارشلاو ماعطلا ىف هتوهش عمقب هسفن لقع ىن لك ريبدتو

 ىنلا وه شصاخل دهولاو هتاّذل 'بورضو هناكرح راسو مالكلاو سابللاو

 ام ىلع ةرخآلا راد ىف انسوفن سالصل لقعلاو ةعيرشلا هيلع (* تَّضوَح

 نم وهف ماعلا دعزلا ىلا ةجالل هجو اماو هللا ءاش نا هنايب فنأتسن

 عت فلاخل ىصق ذأ باتكلا اذه نم كثلاتلا بابلا ىف انمّدق ام لجا

 وفصتت : ايندلا راد .ف اهتدحو نيفنلا ةضايرت ناكا ىاسسقالا عر 000
 مع هيي جذص 3373 ه» باتكلا ليقك نيسودقلا ةكئالملا ةبترع لصتاتو

 تيحيات (م مطور هدجطازنم ردد هددذصم دم مصل ذر ممم طتطانم

 ةيذغالا طسوتب ةدايزلاو ومنلل ةلباق ةّيبارث ماسجا ىف سفنلا رابتتخا مكمل

 فوشتن ةيناوهش ةوق ناسنالا سفن ىف عدا فلاخل بكرف اهل هلكاشملا
00 

 اهطابترا ةّذم اهماظنو اهماوقل ايندلا ىف اهل هذعآ ىنلا ءاذغلا ىلا اهب

 نم نوكيل عامل ىلا اهب فوشتن ىرخا ةوق اضيا اهيف بكرو اهم
 ذاذتلالا امهنع ةرجا ناسنالا عن فلاخكل ىطعاو ماعلا ف ضوع صخشلا

 ناذللا ةلمج ىلاو ساكنلاو بارشلاو ماعطلا ىلا هكرجل ىبهلا هب لّكوو امهب

 4) 7ةمطن 8,

 1) 0. ةردقلا دنع كرتف ردق نمم ربصلاوز 2. 773059 هذوغف 78

 ممز1 ذم 112 عطعتطتستفءطوس َج ةطصاتءط 716 2. ةهتتوعممم00طه2

 2) ل. عمت, 8) 17. ريثكلو سانلل. :٠ 4) 4. 8. تضحا
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 موجع

 ايندلا ىف هلا بورض ىف عساتلا بابلا

 © اهنم انب مالصي © امو

 وعو لج هلل هسفن ناسنالا ةبساح ىف ليقلا انل ملقت امل هنا لق

 حرشب كلذ عبتأ نأ تيار ةبساحملا وجو دحا ايندلا ىف دعولا نآكو

 اهيف امل ةعيرشلا لحا ىلع اهنم بجو ام بوجو ةفصو دعزلا بورض

 ىغبنيف اهب نيرادلا ىف ماسجالاو سوفنلا ةحارو ايندلاو نيدلا ماوق نم

 ماعلا دعزلا ام اهدحا ناعم ةعبس نع دعتلا روما نم حرشن ناانل

 لأ ةرورضو صاخل دغرلا دودح ىف ىناثلاو هيلأ اينحلا لغأ ةجاحو

 عبارلاو دعزلا ىف داقؤلا فلتخي ةغئاط مك ىلع ثلاثلاو هيلا ةعيوشلا
 دعزلا نم انتعيرش فقفاوي اميف سماخلو صاخل دعولا طووشش حرش ىف 0

 عباسلاو دعولا راثآ نم هئايبنا بتكو هللا باتك ىف ءاج ام ىف سداسلاو

 دعزلا ىف اننيبو انفالساو انلثاوا نيب قرغلا يف
 لوالا لصفلا

 باول ىف ليقنف هيلا ايندلا لعا ةجاحو ماعلا دعزلا ةيعام امو لق
 رس ىنعملاو روشنم ناونع مسالاو ناعم هنأ مسا دعزلا نأ كلذ نع رو

 (هازغم مصضتاو هانعم رس رهظ ©هعباط ّلحو هتنيط كف اذاف روتسم

© 

 1-1) الاسم طءهأذ 1. 1". 2) 0. 28. رتس. 3) 0. 2. ةعابط.

 2) 2 4. دراج

 نش رانش نتروييشتت سا بير سن ةن] تيدا يحب

000 8 
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 مو ةبساحملا ىف نماشلا بابلأ

 مادالا الضد داليدا «ضانندك مدال مع 20 لبق ريظن رعو لج هلل هنطابو

 وسيو اهفراخزو ايندلا موه نم هتركف (1 نكسنو هسفن رقنسنف

 اب طبتغيو اهراوناو ةيكلمل روسا نم هيلع علطا امي حرفيو هللا ةعاطب

 ريبدت ىنسحو ىلعالا راعلاو لفسالا اعلا فئاقح ملع نم هيلع لصح

 م78. ”داث“” مع ىلولا لق امك هناقولخ ىف هتردق ظذفانو هتسابسو عتق هللا

 مدرو ذذتم» ذه بانكلا لاقو 08 اج تمدد ج5 مانت“ لآقو (513 ةطزتا د

 عفرأ هذهو (4 طا ذدوربد طذرمصمرج ذذمح» مرد ميم دد ذزث١ طمدد

 هتعاطو هتدابع مزونلا هتفرعم فقح هفرع نم نال هلل ةفرعملا تاجرد

 جراولو بولقلا ضئارف هنم مصتف هريمض .نطابو هبلقب كلذ بسح
 ىلولا لوقك داهنتجاو جو طاشنو صرح لب ةقشم ريغو فلكت ريغب
 »الد هد >0 ىملا لاق هيفو (متاطاال» داطابا ططططططقلا 0 "ا

 (و طرب ذدد ممداب مارال مدام ةمااس دن لاقو 2١ (متطتلت

 ىلاعت هنهجرب ترمز ىف كاياو انشحو تلمج نم ىخا اب كياو هللا انلعج

 ه+) 81. 29,14. 85) طو. 64,11. مه) 28. 105, 8. 4 تو 9, 8
 م و. 119,60. مير 2#. 8,18.  و) 28. 106, 8. ١

 1) تننكسو هسفن نتوقتساف.

45 
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 ةبشاحكملا ىف قملثلا بابلا ممل

 نكا رث (ءالا رددذ ذزن ترن بم حدو درو مذيجت مدددحت 721 لاقو 0

 ذذ مي همااشإلا اكدر ززلطأ  لقو 101 تاالاال 035 5770 هلوقب تاالاالزاب كلذ
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 ىف ب ىتلا ةبساحكملا ىلع ديكاتلا بورض نم ىغقب ءىث“- ىف (6 8

 ىخا اي كلذ بسحبف هب انيلع دكوي ملف عت .فلاخل ( ريكذت ىنعم
 فئاقدلاو نتاءاسلا عم كسفنل ةبساحملا نهاعت ليتست نا كل ىغبني
 كنم ريسيلاف ةظحل وا ةظفلب ولو ةنسح كل لقتست الو رعو لج هلل

 (©سيمشلا لاقننا كلذل نالاثملا برقاو ةيصعملا باب ىف كلذكو هدنع ريتك

 لاقتنا كلذكو ةريتك اًلايما (©كلفلا ىف لقتنت عارذ رادقم ضرالا ىف

 لقا ىف ناف ههجول ناك ناو كلم هلل رثكتست الو بالرطسالا ف ٌلظلا
 باسل 6 ةشقانم دنع هلل ضرالا لأ لع فاعضا نافن كيلع هل ةيعن

 نوكيف راهنلاب كلذل كنهذ فصي مل نافذ اًموي اًموي كيلأ هناسحإ ليرجو

 مع انلثاوا لق ام ىلع ىلاثلا ىف كردتساف دحاو موي كتاف ناو ليللاب

 (# هاودذ دددرد رج» مرن طدد ميكللا لاقو (ءصصاط دود دمج ه١ د

 سداسلا لصغلا

 كلذ نا لوقت لاعالا نم سغنلا ةبساحم عابتإ بجج اذامب اماو لاق

 ةدراولا نيقيلا راونال اهلوبقو هسفن رضوج ءافص بسحب ناسنالا نم نوكي

 مهتو ةبساكألا هذهب هسفن بساحملا لقع افص اذا نافذ عت هللا نم اهيلع

 وعو لج هللا ءاضر ففاو هلل اهيف هريمض صلخاو اهنم ضرغلاو دصقلا

 كشلا لبس عيمجل ىفانلا نيقيلا رونب هادعو هصتارغب مايقلا ىلع هديأو

 «) ودك 7,676 2 5) 2س. 15, 39/6 هه ةطداط 11,10. 4) 80-
.8 ,9 .168 

 1) 0. دهحدحم 7. >متاتضص. )2-9  7. كلفلا ىف ضرالا نم. 83) 0:
 مايمرونمد ع ةدقانم 516.

 هيي مي ع ا
 دقي هيي وسمي

 001 اذ ظ
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 اهبصنش رث ةليوط ةدم ىتش ناهداب 0-0 اهردك لوزي ىتح اهتلقصو

 كنع 00 0 ام ةيلاعلا 0 كلت نم تحل ١ ريظيسف 0 خلابق

 هنردقو عنا فلاخل ةمكح 3 كنيعب 5 ىلا كل ليبس ال ىتلا ةفيرشلا

 ةحيفصلا اماو 0 هتثيهو هتروص انع ييفَح ىنلا ىلعالا اعلا ةلمجو

 مولعلاب (© سفنلا ةضاير ىهف ةلاقصلا اماو ةيناسنالا سفنلا ىهف ةيدنهلا
 6 نيتالثلا ةبساحملا هوجو ىهف ناهدالا اماو ةيعرشلاو ةيلقعلا باذآلاو

 تقص كرطاخ ىف اهثدّدرو 'كلاب ىلع اهتدروا ىتمف اهنويع كل تركذ ىتلا
 روص تيارو كسفن ىف ىفخ ىنعم لك كل روصتو كلقع رانتساو كسفن

 باجمل كنع عفتراو لئاضفلا باب كل يتفناو ةيلج نيعب فئاقلل

 املع عت فقلاخل كديفيف كينيع نعو قلاخل ةمكح نيبو كنيب لثاخل

 (مصواخل ممدرو طوخ ام مود هظإل تال لاق ام وح همّيهلا ةوقو اعفان البو اًعيف

 معدد مداللمدص ح» لاقو (ة ماددص دج مظاضال ساند منت صذد )38 لاقو

 (م»ايردرج حاجطوب مررجا نك مربحت ركض رو سدافقمات 5

 سماخل لصفلا

 نامزلا ضعب ىف ما (اًمثاد ناسنالل ةبساحملا هذه مزلت له اماو لق

 ناسنا لك مزلت ةبساكملا نأ كلذ نع باول (4ىف لوقف هضعب نود

 منكما اذا نيع فرط, لغ عض امئاد هريس لصف كاشي لك ا

 علطملا عت هللا نم ءايللو ةبقاإللاو فول هقرافي افي ال ىكل هسافنأ رتاوت عمو

 مرورج مدرصت مرح خرم ط دصد) لق ذأ قكلملا هللا ١ رمأ امب اسايق امثاد هيلع

 (مجدورح مرج محاط دقح يارم) يذ لاقو (2 3ك حصن د اد محا اذان تطاق 10

 ه) 305.11,2. 5) 81. 89,8. ه) طب 2,46 40 وسنن 17,18
 6) ل08. 1و 5 : ٠

 1) 17. ةطالث) همم تطاق ح متتيهو. © 2) 8. كن ةيئاسنالا. 2 8) 27:
 نيثالتلا هوجولا 4-4) المع ذص 7. :
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 ةبساكامل أ 3 نماثلا بابلا زو,

 ولعو اهتكع ىف اهنع ةجتنملا ةجتنلا نوكت اهماظتنا باوصو اعددع

 ةوقو ءاودلا ةدثاف“ نا بطلا لع ىف ةيودالا بيكرت كلذ نمق اهفرش

 ىف كلذكو ءاودلا اهنم بكر ىتلا ريقاقعلا ةرق ردق ىلع نوكي هلعف

 بولطملا ىنعملل ةمدقتملا تامدقملا ةرثك بسح ىلع ىسلنهلا ملعلا

 ال نوطسرقلا ناذ لاعالا نم ريتك ىف كلذ لثمو هملع ةدتانو هفرش نوكي

 لاقخالاو دادعالا عئابطبو (ةسدنهلاب ملعلا هل مدقت ىتح الأ هفلوم مصي

 ملعو ةسئنهلا (2ملع ىلع هفوقو دعب الآ هفلومل عصي ال بالرطسالا كلذكو

 " نم بولطملا ىنعملا اذع كلذكو ةركلا طسبو كالفالا ةكرحو تاطورخملا

 هيلا كتهبن ام مازتلا ىلع ربصلا دعب الآ ىخا اب كل مصي ال سفنلا

 باوبالا نم هريغ ىو بابلا اذع ىف كل تملكق اب كسفن ةبساحم نم

 كبتين نم نيقيو كبلق نم ودصب كلذ نتلعف اذاف هب ليعلا ماودو

 ليبس ىرهلل كيلا نوكي الد ةيلع هليمف لك ىلا تيلتقاو كلقع رانتسا
 ةبيرغ ةيلع دوق كيف لصحتو عت هللا ءايفصا ةبترم ىف ريصتو َكَرْفَتَسَيَ
 لويقك هدنمفاعت مل ام كاوق نم تدعاوو تملع ام ةلمج ىف اهملعت مث

 ( ىرتو كلذ دنع ةليلدل ىناعملا ْ زيمتقف (مادو دحض هج مصد” ميكلل

 ىف لازت الف كنيقي تابثو كبلق ©ءاقنو كسفن ءافصب ةغيطللا رارسالا
 نيعلطا ام ليزجو هيلع ,تفرشا ام ميظعب كارخاو كايند ىف لصتم رورس
 نا ىرأو كيلع رعو لج هللا" نم دراولا ىلاعلا ديبأتلا عم هرس ىلع

 كلذو كل تركذ ام ضعب هنم كل نيبتي اًبيرق الثم كلذ ىف كل لثما

 ةهلل فالخ ىلع ةيلع ةروص ناكملا كلذ ىلعا ىو ناكم ىف كناك مقوت
 ةسشاح اهيلع عالطالو كنيعب اهتيور ىلا كل ليبس الو كلباقت ىتلأ
 ىدنع ديدح ةكفص تلعتسا !ذا كنا كل لقو ربخم كربخاف كرصب

.9 ,8 .1860165 (4» 

 1-1) 8"هطلغ ذس 2. 1. طق 22077357 نع تاطورخملا عووطع

 2) 2. كيرتو. 2 3) 2. د١ هس مال!

 امقست 2570010 ]6

 نايف

 انا كنا عا لوو سريا يب طل



5/1 
 مسرع ةبساحملا ىف نماثلا بابلا

 كلاب ىلع اهرطخاو امثاد اهيف كركف لمعتسات“ اهنوض كيلع طاحاو اهرون

 لك ذا اهل ىركذ رصتخمو اهيف ىليق ريجو اهنم كعنقي الو كتثم لوط

 ةتركذ امم ةريثك اًفاعضا لوقلا نم هنايبو هحرش كنع ليتك اهنم ىنعم

 نم (زاججاب ارّيكذت اهل بلاطلا تركذو (اًهيبنت اهيلع تيهبن نكلو كل

 5 هيبنتلا نم هتدصق اع برخو مالكلا لوطي التل مالكلا نم رصننختو لوقلا

 (؛كرطاخ ىف اهددرو © كرظن ءاذحو كينيع بصن اهلعجاف ةيادهلاو
 5 7 / 1 َِ . .٠ ٠ ٠ 6.٠

 كنا اهظفل رهاط ىلع ننغقوو اهنوظن اذا نظن الف ةيناحور باذآو ةيفخ

 10 اهب نكف ةديدع ارارمو ةليوط !دّدم طاشنو صرح اهيف كركف لامعنسا

 باتنكلا لق ابك عشت هللا نم باوتلا ليوج لانث اًدشوم اهبو اًديَشر

 لاقو (مدالا تطازربف هاددادد ماودرج :مدداوما ررامدم درجارد زكاوز" م

 (6 تاق: طصددد مادمت حجاطإلا هارلال ماتت

 عباولا لصفلا

 15 سفنلل مدنت ىنتلا ةجيتنلا ىهف ةروكذم أ خبساحملا ةلئاف امأو لاق

 ليصحتو ةروكذملا نيتالثلا هوجولا ىف انل مدقن ام ةكع ىلع اهفوقو كنع

 بسح «(ةاهماوتلا ىلا سفنلا دايقناو اهموزل ةكحو اهببجو ةروصو اهيناعم

 ةجتن كسفن ىف مقنت كلذ كنعف اهرطاخ ىف اهديدرتو اهنع اهزييمت

 نساحملا عيمج اهب كردتو ( لثئاضفلا ةلمج اهنم لمتست ةعيفر ةيلاع

 90 ىفانلا نيقيلا رون موزلو لهخل (ردك نم كسفن رهوج ءافص كلذو
 ةرثكو تامّدقملا ةّكح بسح ىلع نا نتملع دقو كبلق يف كشلا ةملظل

 ه) طوع 12, 6) 2». 24, 5. 5

 1) 17. ل- اغلاب . 2) 0. ازيجو. 8) رك, دمجت دسم دمت دسم
 ةاممزوطغ كرطاخ ىف. . 4) !"هطلغ ذص 1“. 2 5) 0. اهمونلن ىنلا.١ 6) 0

 2, 1". 1. ذو طعوس 1188. ضئارفلا. ل ا
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 ةيشاكملا ىف نماثلا بابلا م” 0

 كريخات وأ كل رذقملا كتقو لبق. هنم ٍيورخال .كمأ نطب نم كجاعزا وأ

 0 كيف كلذ عنك مث هكيدرت وأ كيلع كلذ ليهست وأ ةظحن ردقب هنعب
 7١ لاصيا ىلع سانلا نم دحا ردقي ال ماعلا اذه ىلل كجورخ دعب كلذكو

 7١ ناصقنلا الو كبسح ىف ةدايزلا الو كل هللا نيبيات نود كيلأ 0كتاذغ

 - كذوي ل اهلعا نم تّلَخ دقو كدحو كن اهلك ايندلا تسقوت ولو هنم
 )كاز ول كلذكو ةلدرخ ©رادقم © كترخآ ىلا كل غلبملا كقرر ىف كلذ

 7 )00 نب قلن قسقنيا رز هيلع م ام لغم ةيثك اًناعصا اينحلا لقا

 'اردقي ال كلذكو هقوف ام الو كلذ نم لقا الو ةلدرخ رادقم كل رّدقملا
 ةدايزلا ىلع 2دحال هقاظ الو كرض ىلع الو كعفن ىلع نيقولخملا نم دحا

 كعئابطو كقالخا عيمج ىف كلذكو هنم ناصقنلا ىلع الو كلجا ىف

 عاب لصتت ةلصو ىلبو فقلخل نيبو كنيب ةبسن ىلف كلثاذرو كلئاضفو

 ' ةرثك كعفني ال ذا رلاعلا اذه ىف بيرغ الآ تنا لهف كب نولصتي وأ

 سينا ال ىنلا ديحولا ديرغلك الا هيف تننا لهو عتق كرضي الو هلعا

 كبر ةعاطب ىخا اي درفنذ هقلاخ (ريغ هيلع فغشم الو هبر (ةريغ هل
 0" هتعيرش لعجاو كتومو كتايحو كقررؤ كريبلتو كتقلخ (تدرفنا امك

 ١" طورش مرتلاو هديعو ( نم بهراو هلعو ىف ("بغراو كينيع بصن هباتكو
 . ةرخآلا ميعن ىلا لصتف ايندلا ىف كتايح ةدم لوط اهيلأ كتهبن ىتلا بيوغلا

 ْ (ه طححم نك صمم مكب در ميصنم هيج دهورذ مددد مرتد 3 هلوقك

 لج هلل هسفن ناسنالا ةبساحم هوجو :نم ىخا اي اًهجو نوثالق هذهف

 | 0١ ملس كسفت نب اهيا قلل تفصتلو اهنع كسفن تبساخ اذا رعد

 ه) 2+. 24,14 ْ

 ممم سسانسللا

 42/ 0 د نس ة11هعم تست ءاطود ؟6:0ءهم ض مصل ذ ةص 138غ عاوز ءطع#

 00 هذ 2115 ع عقم 0 عاق. 2) 1. ل 10915 دق -مددم. 83) 2م ةردقم.

 00 هه 7. الل. 5) 18.3. فنا. 6) 7هطلغذس 0. 23) 0. هحيعول 8: ىف:



 9 ْش
 7 ةبساحملا ىف نماثلا بابلا

 مد مدنا هلوقك هسفن نكست الو 0 عدوتي الف لاقتنالاو ليحرلا ليبس

 ثحبلا اينمو (ه ”ةردإل حمو حادانم» حددو د رصروص دق دد مهتما ددصص

 >دال# 70 .ىلولا لوقك © هقوقحو كلما مزاول نعو هموسرو كلبلا ننس نع

 هلثم بيوغ لك ىلا ببحتلا اهنمو (ة7طاالط اندر دصدم ذيج مسد

 00017 صدد 7د)»د لاقو 50 ط8 50د هلوقك هب نواعتلا ىف هل ةكراشملاو

 مازتلا ىلا ةعراسملاو ةردابملا اهنمو (4 10د 15 صدد هدم ددق دوت هدد

 يف رصق نا هيف هيلا عفشي اهيف هل عيفش ال ذأ ةنيدملا بحاص ةعاط

 ذيع د5 ددد5 امد اهلاوس دنع 7”طالاثثلا باوج دداضي لاح  هنأل ةنعاط

 ىلها نأ ىأ (6طداشا”“ دداروإ طال اصح تلاقف »دانت داس ذم د8 دذصت

 لب بيرغلا لاح كلذك سيلو ةجالل دنع هيلا ىل نوعفشتي ىموقو

 نم هنكما امب ةعانقلا اهنمو (مدادرم 25 رار مسجدا رحط» مدح ىلولا لوقك

 هروما رئاس ىف غلبتلاو سبلملاو نكسملا نم هل أيهت امب 6 ءارجتسالاو ءاذغلا

 اهنمو فيوطلل دازلا ىف رظنلاو رفسلل بقأتلا اهنمو ةقشم ريغب كردا" امب

 اهب هيلع معنملل اهنع ركشلاب هناسل لوطو ةيعنلا نم ريسيلل هراثكتسا

 لومخو هسفن راسكنال هسم اذا رضلاو هب لكح !ذا دوركملا ىلع دبصنت اهنمو

 رادلا هذه ىف ةبرغلا طورش 1 اب مزقلاف هنع عفدلا نع هفعضو هتيف

 لما مار ول كما نطب ىف كبيكرتو نوكلا قدح ىلا كجورخ لاح ىف نأ
 نم وضع طبر وا اهلثمب كريخات وا ةقيقدب كلذ لبق كهعدقنت ضرالا
 ةرماظلاو ةنطابلا كئاضعا رم نم ةروص ليكشت وا هّلح ءا نات كئاضعا

 اهنم كرحت ام نيكست وا ةنكاسلا كحراوج نم ةحراج ةكرح فالطإ وا

 ه) آبو". 25, 23. )5  28. 119,19. 60 2ةهد6. 10,19. 02 167.
 19, 24.  ه) 11 1كةضب 4,18. )/  طق. 142, 5.

 1) 8وووم» مقدو عدتي 2) 0. مصوصخوه. .2558 3116 80 )3 

 م. طنب 21056 5.
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 ةبساكملا ىف نماثلا' بابلا - و

 7075 ليق ابك هسفن لئاضف ةهج نم لب همسج لبق نم سيل هلضاغت
 نهلامجب نلضافتي ال ءاسنلا (1 ىتحو (م5اطذ»# طداقال اناطد تطال 23 مع

 (6 حال محتل مق) تاع <75 هد 357 5 ميكلخل ليقك نيسوفن لئاضفب لب

 كزييم بسح ىلعف (مددرمل ماا و متت كاملا ذدمج رصق دم لاقو

 اهتاجن مورتو اهحناصم ىف ىعست نا كل ىغبني كمسج ىلع كشسفن لصفل

 اهرايتخاو اهحبقو اهنسحو اهردكو اهئافص ىلع علطملا اهبر دنع اهصالخو
 , ّكشا امئاد اهلاوحا ٌنقفتف اهثاوحم عمو اهلقع عم اهليمو رشللو ريخلل
 كيسج © ناف كيسج تلجتا نإذ اهلمهت الو كمسج لأوحا ©كدقفت نم
 نم كسفت ةّكك نم هيف (©6بشن اذا مقس بعصا نم ةكاصلا ىلا برقا

 ميد مرخا ؟رطمص ذدذد» تدين 27 ميكلمل لق ابك اهنم نك اذا ىدهلا ءاد

 ةبساحم نيثالثلا قيملا هجولاو © دذ داير دصا» ذدم لقو (4 ا م

 لجر ةبترم اهيف هتبترم لاوناو ايندلا ىف (*ةبرغلا طورشب هسفن ناسنالا

 برغت ىتلا ةنيدملا لا نم اذحا ريمي ملف هدلب ريغ ىف لصح بيرغ
 هيلع قفغش .ةنيدمل بحاص نأ الا هب اهلفا نم دحأل ملع الو اهيف

 آلآ ماو مويب اًموي اًبوق هاطعاو اهيف كرما هب ملصي ام ىلأ هدشرف هتبرغل

 ةلكاش بسح دكيعوو لعوب هلعوو هبغرو هرمأ ىصعي الو هلوق فلاخ

 | 10 هيلع ةمزاللا هطوزش نم انهتع ليوا هرختا ناكفلو نامزلا
 باتكلا ليقك بجعلاو مظاعتلا نع دعابتلاو هنع ةفنالا رطو ضافخالاو

 ىلع نوكي نأ اهنمو (مماطا» ماقال دادذ »مد صحت لاخل اذه لثم ىف

 ه) 11 ةوس. 18, 3. 65) 2+. 11,2 مه 2س. 31, 0. 0

 18, 14. 6 2. 4, 7/) ©ةهس. 19, 9.

 1) 8. 1. 1. لئاضف نيدع اذا نهلامجب نلضافتي ىتلا ءاسنلا ىتحو

 ميكلل لوقك نينسح مبقو نهلامج ىسكح سيل سهوفنلا. 2) 0.2. ة.

 دقفت. -.83-3) 1م 8. 7. هم ةاووطو» 8ؤم116 ؟:هةهمطما“ 4 0 ةبغبلا .

 3 + ا تا يا ٠ عا ا ا و ل ل ان ا ويقل نتن وا ديوس نى ماو ولا ند ا ا افصل نم
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 مبعم ةبعاحلل !4 قاتلا بابا

 سيلف انتغل ىف 7655 وهو كيلع هللا نم لضفن كلذف ةنحخك ىلع كربص

 كسفن ىف ومالا اذه (0 لايصحت ننسحا ناف 209017527 نم كلذ ولك

 ٌدفاعت ىخا اب لفغت الف هنع باوثلا َّنومضم ةبقاعلا توم. كربنع ناك

 كسفن ىف هليصحت دنع كنع فخو هللب كربص ىيقيف ىنعملا اذهب كركف

 فسناو :هللا هاضقب «اصرلا نسح ىلح كنم لحي ربصلا نيطاو 2030

 دهجولاو (مزجذ حاططمم 5د مدددذ رص مزم دهلا لاقو هيلع كلت (ة هيلا

 هلا هيلا يَربتلاو خت هللا ىلع دلورت دعب هسفن ةيناتص نط 0
 هقفاوي ام ريغب ردقلا ىرجو هلاح ريغت اذا هلاوحا عيمجو هدلوو هسفنو

 ىار مث القح وا اًراد هبحاصل بهو اًناسنا نا ول هسفن ىف ركفيلف

 هلاح نع هريغي وأ هيلع ناك ام فالخ ىلع هينبيو همدهي نأ هل بوفوملا

 متغيو هب كلذ هلعف ىلع (4 نزج نأ هيا هبهاول فاصنالا نم ل لوالا

 كلذكو لقحلاب وا رادلاب هيلا ًاربت نا دعب ىلوالا هللح نع هيأ ةييغتل

 هلعف كنج الف عت هلل كلامو كسفنب تحمس دق تنك نأ نيخا اب

 رهاط ىف كقفاوي مم ناو هريبدتو هبمكح ىلع كل هفيوصتو ءاش ام كب

 ذفانو كئيبدت ىاع ىلا نكرتو هيلا كسفن سنأت ا كل ىغبني لب ومالا

 دنع فقلقلا كنم رهظي الو كيعرب كنم هتبهو (ةام عجرتست الو هتيكح

 كقلاخ وهو هناقولخم ةلمج نم فقولخم تنا' نا ئوحاو كيف هئاضق .ذوفت

 هلوقك كنع كلذ ىفخ ناو كنطاب 6 ىف كقفاوي ام ىلع كربحمو كقزارو
 هجولاو (3عاطوعمد رد دربدت١ بظر تطرود) ذرب حمد جدوي ةصكردص دن

 سانلا لئاضف رييمتو همسج ىلع هسفن لضف ليصخ' .نورشعلاو عساتلا

 نأ ملعيف سانلا نم فالآ فحاو ناسنا لداعي ىتح ضعب ىلع 'لضعب

113 04 0195-5 8 5 

 1) ل ليصعت 2) 80 طوأ ىل. 1". 1. 216 1ط:1عوط 1. ربصلا.

 8) 1". ند 4) 80 17". 016 انطاثأ عود نزكل. 5) هي. 2 اه
 6) 1, لح و 'كرعاظ. ْ 0
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 ةبساكلل 'ىف : نيلقلا بابلا مع

 ضار ربص ربصيو هوجولا لمجا ىلع عت هللا نم كلذ ليكلف هلاوحا نم
 50370 هلوقك «كردقو همكح ىلع طخستم ربص ال رعو لج هللا مكح نع

 53 750 باتكلا ديف لق نمك نوكي الو (63مالا طاتط اذه طم 5

 ىتلأ تا376ذ رشعلا نأ ىخا اي ملعاو (5 709021 15553 590 المنان دال“

 ةلمجتو هئاضر نسح الول هربص هل لمحت رث مع #2713 هللا اهب نكتمأ

 ثا تاحالط اعلا (ءادطأ رددت اذدذ طمع طقاالطا هلوقك هنطاب ىف هبر عم

 هللا عم هليجت ةلقو عطخغست ىلع آلا 7375لا ىف عخيبرتو ممول بجوي

 (415 13130 تداثدل 5783 722“ هلوقك جريمضو عانطاب ىف هلوسر عمو

 ىف مدجت ام ىلع «هدذهعل ضقنلاو هلل فالكل نورهظي اوناك ام ريثكو

 لك ليمخل ربصلا ىفو كلذ هبشا امو رصم ىلا عوجرلا نونمتي ىنعم لك
 اي لقعاف هيف صيخمت الو هيلع هل رجأ ال هل هبحاص هراكلا ربصلاو ةليصف
 ربصلا ىنعم مسقأاو نيرمالا نيب ام تواغت ختفاو نيبرضلا نيب ام (7 ىخا

 ةيصعملا كرت ىلع ربصلاو ةعاطلا ليع ىلع ربصلا ماسقا ةثالث ىلإ كسفن ىف

 كنا امأ ناك امهياو بوبحه ىع ربص اماو تاف ام ىلع ربص امأ كلذو

 ءادعبا اماو كبيننل اصيحمم نوكيف ةبيقعلا ليبس ىلع كلذ قحست

 كباوثك كلذب هللا مظعيف رابتخالاو ةنحملا ليبس ىلع كل هللا نم

 (ءططدو دم 5 تط78 53 هلوقك لوبق ىسحأو اضر لمجاب كلذ نم عت هلل

 وهو © هللا نم لدع وهف كبيننل اصيحمم ناك نأ كب عقاولا دوركملا نال

 كنع باوثلا ليزجب كضوعيل (هللا نم ءاذتبا ناك ناو انتغل ىف 32#

 هر, 53) 3عق. 8, 17, 21. 6) 2[هط. 9, 8. 2 ©4) 28. 718, 36. ) 5و. 25, 10.

 1-1) 186 06م 1هعغ ذص 0. هتعطغ ةذض 00211. 2) 1". هب لوجو.

 83-3) 7هطلغذص 0.

 د تاس ني يصح يلا

 1 ا ذذذ ذ 0 ز 0 ز ز ز ز ز اذ 01

 ويصعب
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 34 ةيساكملا ىف نماثلا بابلا

 اهنع ثححبلا انيلع مزالو امرظن انل سابمف هتردقو هنتيكح راهطاو هيهنو

 (قاج ميبح» مصدر ماينجح لاقو (م مزاج ردو داطا تصدرت مات ام صبحا )7 هلوقك

 ام ريغ ىلع ةيكلمل نم ناك امو (مصرجذ مم ممدحا منن ات دددد جدت لاقو

 لق اهنعو أطخ كلذ نال ©اهنع ثحلاو اهرظن انيلع ( روظحمف انفصو
 كلذلو 6 نيثكو هليلق ىع ىهنف فمللو فركلا اماو 727 د5 58

 لئاضفلا نم ريتكل دىسفم هليلق ذأ 72٠ هلوق نع كسماو 535 72 58 لاق

 (ة مزج ماطدم دددرد مددت د١ م5 )مان رياثا تاليد) صاد 313: لاق ابك

 ىنناطلسلا دهع كنع هفوقو دنع هسفن ةبساحح نورشعلاو سداسلا ةجولاو

 هباقع فاخب الو هبر ىهع نع ىلابي الو هرمأ زواجت كنع هتبوقع فاخو

 نيب ام ريميو نيدهعلا نيب ام هلقعب لصح. الفا هيهنو هرم' زواجت دنع

 ةبرقعلا لولح (* نع هفلختو (” دما نافنا (؛ نع ناطلسلا فعض نم نيبلاخل

 ممب »م>© ميكلمل لق دقو هنع هسفنب هلغشو هيلع عالطالا نع هحعبو هب

 لفاعلا ىيحتسي ال فيكف (/555 طال 7833 ه3 لاقو 5 23 550١(

 لوحي الو لغاش هنع هلغشي الو اًمئاد هيلع عّلطملا همكح فذفانلا هّبر نم

 هنم ملع ىلع هيصعيو هباقع فاخ الو هما (6باهي الف لثاح هنود

 فلس اع اًبئات هيلا عجرب ال رث هنطابو هرهاظل هتدهاشمو هيلع هعالطاب
 نأ لبق ةرفغتسأ هرتس هيف ىلع مادو هرمال ىنايصع لاط دق لوقيف هل

 الاث> مع ىلولا لوقك وهف ةرخآلا ىف ىبّذعي وا ايندلا هذه ىف ىنحضفي .
 نورشعلاو عباسلا هجولاو (و ”تالط)5 52 طاقد»م )8 اها” 5د اظل 52

 لاح ىف وأ هلام ىف وأ همسج ىف هب دوركم رمأ عوقو دنع هسفن ةبسات

 هن) 81. 28, )2 110 ه) لما. 8, 9. 0) 3.

 10,31,  ه 82د, 24.91. مز 5ع, 90,2. -0) م1

 1) 17, داحصمو هس كة طدو نع ةافط5 . 2 8.1, لاش كلطلا

 8) 7هط]غذس 1. 4-4) 1". كنع. )5  7. ل هيهنو. 6) 888. 2777 2.
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 البساكللا : ىف: .نيلغلا .ىابلا مديعإب

 هيعاودو هحلاصم يف اًمثاد هب ةيانعلاو .لدتعملا ءاملب مامكتسالاو هجازمل ةقفاوملا

 حاصم تلفغا هيلا كتيانع تفرصو كدسج حالصإ ىف كتهمه تناك ىتمو

 اهحناصمب ةيانعلاو كسفن ءايحإ ىلا كقمهب تعرن اذا كلذكو كسفن
 ةيقابلا كسفنل راثيالا كل مرللد نمو كلسج ىعاود نم ريثكلا نتلفغا

 تايرورض ىف رصقت الو اهب مامتعالاو اهل دعاعتلاو ىافلا كدسج ىلع كل

 لب اًعيمج ايهناعضال اًببس كل نوكيف دفعضتو هيلع فنعتو كدسج
 بادآلاو مولعلا نم كسفنل طعأو هلاح ىلع ©هيقبن ىتلا ةوقلا كمسجل طعأ

 دمت حدررمح ذيب مددص يا ص 5 ميكلل ليعي كلذ ىفو اهتقاط قؤف

 دام :-صرت مذد مردص ممذ ؟دم ص ذربر مدخم رودم ذرب :ةماوص مدد

 هلوقو (م طذد مريع رايح حاجذيب ربحت دو كح مكم ذرع متط تذل مرد صعق كا

 نيبغاصلا فيرط ىف فرست ال كيري جددم رادع ذر مددم مدد مص 5

 ىف فرست ال كلذكو شحوتستف عليبس ىتعتتف ايندلا ىف ىيدفازلا

 ففاوملا رادقملاا ىوف اهتاوهش نم فخأتف ايندلل نيرئاوملا نيحناطلا قيوط

 ةبلغل. سفنلا توم كلذب كيري كلجأ لولح لبق تومتف كايندو كنيدل
 اًدصق لصقا نكل ةينامسلل تاذللا رحب ىف فارغتسالا دنع اهيلع ىقهلا

 ءاقبلا راذل كوزتت اهنم نإ كايند عيضت الو كترخاب كسمتو لدتعم
 مع انلئاوا ليقك راقلا ناكم ىلأ لصت دهنم ىنذلا لوخدلا باب وهو

 مددت ددد ددتردمد صانزن مصرح مكرد ةذزم زود دردرودمكذ مضلع مد عذار

 مدضم #5 لقو عت هلل نيفئاخل نيمدقتملا لضانالا فيرط اذع (305>مذ

 انغل روجج ال اًدح انذنع يكل نال هنتا) ةدص مص ذإ# لقي رثو دا“

 هرمأ مازتلاو هللا ةعاط ىلا انتداق ةمكمل (© عاونا نم عون (© لك نأ كلذو دزواجت

 ه) 8ءءاهو. 1,16. )5  قطقاط 17, 6.

 1) 1. ]1و9 هيقبي ىلا توقلا. 9-2) 8موازءطغ 2. 7مهعمعد 6

 5مهدو ذم اعرظن ه. ه. ., 016 ههعط هد انطووص 185. ةسك عون همماتماك-

 عمطقسمر ن0 دمدقاعم]ذطتقعات ةعلط

1 

١ 
ْ 
 ا

 دقت وو كولا سلا ارب ١ وة

 ير ] ]ز] ]| | |ا]ا] ا ا 07 7<-ا]
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 معإ ةيساكملا ىف نماثلا بابلا

 نأ كسفنب بجعلا كلمج الو كرما لوا ىف كل نيمّلعملا ميلعش ةهج

 3 ا ناو كئابص ىف هيلع نتننك ام ىلع دي مث كزيبمت نأ ىئطظنت

 دج نت قام را07 ادجو ليصمم نا رويس اا

 امك هيلا ياتحت امم ءىش كصقني الو لقعلا مات كنا كل ليكتو رومالا

 د5 هدو تدرج مثلك لاو (ه طال 7200 512 طال ه3 لاق

 هلوقب دارأ (0500 72د 50دزا هدد )ذل هددت لاقو (ةادتان 57635 5

 هايندو هنيد روما نم هيلع ىج امو هروما لثاوأ هدفاعت 8١د ا

 دادزيف هل فلس اميف هسفن نم ميبقلاو نسل ليصحتو اهل دقفتلاو

 كلذ عيمج نع ةلفغ ىف لهاجلو ييبقلا نع بوتيو نسخلاب هكسمت

 ام ىلا نافورصم هلابو ديرما امنو كلذ هيلا نيبتسي ال هسار در نأو هل

 راصد اتحاب درع صارخا لاقو ذات ؟اظمد 50د لق كلذلو طقف هيدي نيب

 هسفن ناسنالا ةبساح ىنورشعلاو سماخل هجولاو (04053517 )53 57

 ىبعسيو ةرخآلا بح ىلع اهتاوهش راثياو ايندلا بح نم اهيف يسر اهع
 ليصحتلاب اهيلع ةرخآلا بح راثياو هبلق نم اينحلا بح جارخا ىف

7 0 ٌّ 1 02 3 

 ايندلا بح ىفن موريف نيلكملا ىف هيلا هلاح لووت امو نيرادلا بقاوعل

 ال امك ءايكلل ضعب لق كقف امثاد هيف ةرخآلا بح نابتاو هبلق نم

 ايندلا بح نيوملا بلق ىف عمتجج ال كلذك رانلاو ءاملا ءانإ ىف عمتجج

 اهادحا 7 اذأ 7 ايندلا نأ ليف 0 بح عم
 نت اي 67

 اماو ةيميهبلا اهتاوهش نع اهطبضو ليبإل قالخا لسفاب اهقيلخو مككلاب
 ةبرشالاو ةذيذللا ةبيطلا ةيذغالا فونصب هدفاعتبف هتيوقتو كدسج دسج الص

 6,52) 81- 20: 12: 2 هر 0) ظعما1وق. 2, 14,
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 ةليساحملا ىف نياثلا بانلا مست

 نيفراعلا بولق هللاب ءاملعلا ضعب لوقك اهنع كاو اهب كلهج لاط ام عت
 يذص تمام ذج زيدص نات باتكلا لقو نولفاغلا هارب ال ام ىرت نويع اهل

 لك نع اهتبلاطمو كسفن ةبساح نورشعلاو عبارلا هجولاو (525 #35

 (ةرابخاو لثاوالا راثآو هباتكبو هللب ملعلا ىناعم نم اهلنع رقتسا ىنعم

 ءادتبا قو كئابص لاح ىف اهتملع ىتنا ميباستلا» تاولصلا قاعمو فلسلا 5

10 

 ريغ زييمتلا فيعصلا دنع ةفيطللا رومالا روص ناذ كميلعت لواو كتأشن .

 اًققحت دار ناسنالا زييمت © داز ام لكو ةريبج ىيك نب تنع اهوص

 ةلكشملا قاعملا نم كبيلعت لوا ىف كلاب . روصت ام ىلا نكست الف رومالاب

 كزييمتو كلقع ةوق لاح ىف ىلتبت نأ كل ىغبني لب ةديعبلا تاليواتلاو

 كسفنب ذحلتو افرح اهنم ارقي ال نمك هئايبنا بتكو هللا باتك خ رظنلاب

 نم اهنم ىضتقت امو اهتغلو اهيظفل ليصحتو اهل نييبتلاو ايحرش ىف

 امو نطاب اهنم امو رهاظ اهنم امو هباشتم اهنم امو مكس اهنم امو ىاعملا

 تاولصلا ىف لعت كلذكو سايقلا هيف ذفني ال امو سايق هيف ذفني

 كبر تلبت اذا نوكتل اهيناعم دصقمو اهظفل ليصحت نم جيباستلاو
 اليا ىنعللب كيلق بلطي امر ظفللا نم كناسل ىتدوي ام تمهف لق اهب 3

230 

 نكما ام ظفغللا نم كناسلب لويقتف ابصلا ةداع ىرج كلذ عيمج ىف رجت

 هيف ام ىنعملا اذع ىف انل مدقت دقو ىنعلاب كل ملع الو نكمأ فيكو
 اهل مهغتلا نم لقنلا رثو فلسلا رابخاي كلذ لثم لعفت ث ةيافك

 بلاط لب كيمليعت لوا ىف كلنع مص ام ىلا نكرت الو اهب نظلا نسحو
 تككش امو هيف تددوتو هتركذت كل ص امف هبا ىدتبلاك هيلع كسفن
 كل رهظيسف لوالا ثحبلا فالخ كرصع ءاملع دنع هنع تثكإ هتكص ىف

 نم ةكاردا ىلا كل ليبس ال ام ءاملعلاو ءايبتالا رارسأو باتكلا رس نم
 ه6) وو. 40,

 1) 80 2. خ. ذو ةطعنومه 158. فلسلا نع رابتخالاو طون 1. هطآغ ه5.
 2) 0. ىبق.

 اا ]| ]| ]| ]1 ذآ ا

 اانا نا تي

 000 ااا 1202 1 2 1 1 7221-001000771701101102013 ل 2270 ا ل ا ل

 دارج يع اح عيت وسلا

 عا 71 تن 00000 270006 -_5 ين يظيت ع كاس 2 يي بلا سبل ىلا ا سس ل لابلاا ان ا انر



 2 يسال ىف ىباتلا .بلبلا

 كرت ىلع © اهل كتفلأ لوطو اهل كتدعاشم ةرثك كلمج الو نيقولخلاب
 اهب نواهتلا بجوي اهل كملع مّدقن نوكيف اهيف رابتعالو اهنم بجعتلا
 رثكا دجت انف اهتدهاشمو اهتيور ابصلا لاح نم كناداع ترج امل

 نوبجعتي عنا كلذو لاخل هذه ىلع © سانلا صاوخ نم ريثكو ماوعلا

 سمشلا فوسك لقم هتيووب مناداع رجح مو هودعاشي رف ىنذلا رمالا نم

 نوبجعتي الو كلذ هبشا امو فصاوعلاو فعاوصلاو دوعرلاو فووبلاو رمقلاو

 سمشلا عولطو بكاوكلاو رمقلاو سمشلاب © اهنارودو كالفالا تاكرح نم

 رضاح وه امم كلذ هبشا امو حابرلا بوبهو وطملا لوؤنو منع اهبورغو مايلع

 هجاوماو ركبلا 2دحا ىار اذا نوبكعتي كلذكو امثاد هنودهاشي مقعم

 دارطاو داهنالا ىرج- نم ا الو هيف ناويلل فانصا ةرثكو هلاوهاو

 كلذ لثم ريتكو فق الو (؛رتغفت 2 راهنلاو ليللا ىف نويعلا نم
260 

 تفلأ امو زعو لج هللا فلخ ام عيمجب زبتعت نا ىخا اب كل ىغبنيف

 ليصختب كلهج كليك الو دعاشت رث امو تدفاش امو فلأت مث امو اهنم

 اهب رابنعالاو اهل ليصدتلا كرت ىلع اهل كتدعاشم لوا كثابص ىف رومالا

 اهنم رظنا لب ربكلا لاح ىف (ةكمهف ذوفنو كبلق ءاقنو كزييمت ةوق كنع

 كسفن (مقوتو اهتيار الو كلذ لبق اهتدعاش ام كنك اهيق تبئاتساو
 تؤيمو اهتيارذ كرصب تكف رث اهنع كزييمت لبق رصبلا سومطم كناك

 نم .لاح ىف ناك لقعغ اذان ىمالك لماخل نا .ىخا اي.ىرش آلا انيس

 (ه اذان اال ةدمزتظ١5 ءاوحو مدآ نع بانكلا لاق امك رصباف هانيع تكتفنا

 نفاعتلا :نع كسفن لمهت ءالف كلذ لبق ريوبلا ناحوقفم ايل

 فلاخل بئاجت نم ريق رومالا فئاقح نم ىرتسف ('اهتلمج كقفتلاو اهل
 ه) 6و. 8, 1.

 1) كل. اهب كفلا. 2 2-2) 1. متءطغ عوصم ةنسص عورط 888. 1188. زج اف.

 8) 2. اهراؤدؤ. 428. دحصقض. 2 5) 1. 72ط ”طذا. 6 17, لقفتو.
 1 0 مجمطمزطذ نم مدصطمذذ !
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 ةبساكحملا ىف نماثلا بابلا 0

 اودارا املف اهيف هظح فقوفو اهنم هبيصنب كحإو لك صاصتخالاو دزفنالا

 اهنم ِهَطَح ايندلا ْهَتَعَتَم مهل سيل ام اهيف اوبلطو عاّظح قيف اهنم

 اهيلعو اهب كاش الآ جنم امو اهب نيضار ريغ اوحبصاف اهيف هبيصن قتمرحو

 , كيدشلا بصنلا دعب الا توقلا قتعنمف شيعلا لوضف اهيف اوبلط ذا كاب

 عافنا ىلع صرح ىواستو توقلاب اوعنق ولو 0 ديكولا ريبكلا بعتلاو
 اهيف هتيغب رثكا ىلا اولصوو (*خايند اوبلغل (69ل اميف (2اوواستو قعيمج
 ضعبل عضعب فعضي راص لب متايند (*ىلع اونواعتي مث نأ افك امو
 هبيلطم ىلإ هانم حا لصي الف هّتوَق نعويو هبحاص ىلع ءرما ّلك (ىيِعِيق

 0 ا ل

 ل كريمضو كسفن صالخاب كايندو كنيد ىلع كنوع ىف اونوكيل ةوفص
 ' خدوت الو كنم كلذ لعاتسي نمي ترفظ اذا كسفن لح كنم 6 جلاوناو
 ديصنح >> هددد :#>6 ]3 ليقك طقف ٍقنم ضاخل صاخ دنع الا كرس

 ممص) د5 مما“ متصل زدا# ميك لقو (ءطعم مذ حط مذذ طاقات

 زفاعلا ىف ام لكب رابتعالا نورشعلاو تلاثلا هجولاو (ةاقاطد ةاالالا» ال

 0000 ا ا لزانمو هايلجو فقلخل فيقد نم

 : س 1 . 7

 وه امو 0 نم ةنجالإ ف روان حايولا بوبحتو راطمالا لوزنو (7 ةرايسلاو

 ىلع ةلادلا عت فقلاخل بثاجم نم ىفخاو رهظاو فطلاو كلذ نم :بجتا

 0) ورع 8188, 6, 6. 601-26 0

 1) 0. ريثكلا. 2) هل. 1". اوساوتو. 3) 4. علام ىف. 4) 8هطاغ ذص 0.

 5) 016 8235. طقطوم )الذ, 025 عممت0و 0و5 6 ءعععمطعتغ هرج عدن 26452 عأر

 ردم طلوع عوممتسغ هوس طقسم ب هك ماتعمأغو عدس ةعلمر 0هقق هع سس 021عت-

 281 دفحا لك نعي الخ عمطعأتووود طق موق هطوع ةعطع هضم وطعمف ءطعتسات ءط
 نع ,

 18 6) هل. 1“. خلون أو. () 80 2. لل. 1".: 016 ةتطعععد» 88. ةرئاسلا.

 ذب“ 0222 0

 21 / 4 5 و كلا ح0 نتا ا ية اي ا يح تع خا



 مدبر ةابيلاستملا اخ ىناثلا بابلا

 مررححر مررددر دجدط مييجدرم مرجدسر مزجرصر دود يدم ماهزلو مامزلو ج5 ميد

 مدصم دودط مممدم مززرزا' مزروز دوط ميجدمو مرييدحمو مريبدو دونط ميمدم

 رود مددح )»م (مدديجوات مكدرم مطور مرجحمررر مدكدمرج دوت ميصدم» مدماق

 (ة دارت مد>مذ دطاط ادد محطم مع 50م5 5د انلثاوأ لقو 765 2١"

 لفغأ ىتمو (0001 تماداتلا طالبا مصدر زطد ؟ذ5ذ دقن هد» 5 85 ميكلمل لاقو

 ىلع هللا نم كيياتلا»و نوعلا كعب هتوق ىف امب نواهتو هتفاط ىف ام
 مدراد مدودددرو ز7 هداطاااإل هم >> لاقو (4 ماللافدد '5 مالث“ هلوقك كلذ

 هطالتخا .كنع هسفن ةبساحم ىنورشعلاو ىناثلا هجولاو (001 5277084 5

 بورضو ءارشو عيبو ناينبو ثرح نم ايندلا لها ماصم ىف سانلاب

 بحي ام هل بج ناب ايندلا ةراع ىلع ضعبب مضعب سانلا نواعت

 عانع عفديو ميلع ففشيو © منم هل دكي ام اهنم علل هركيو عنه هسفنل
 ناب كلذ ىف لثيتيو (م5723 ال35 م3580 بانكلا لوقك مرضي ام هتفاط

 ةريثك تالح ىف تيبملا همزليو رعو فيرط ىف كيعب كلب ىلا اورئاس موق
 لكلو ريسي ددع ىف موقلاو ةيفاج لاجاب ةريثك ةلقثم باود لو هنم
 يف ميقلا نواعت ناف ارارم اهطحو اهرفو اهمزلي ةريثك باود انه دحاو
 ( ىساوتلاو مانع فيفختلاو عاتلمجه ةمالس ىف صرح ناكو طلو رقولا
 اوقرفتو (*اولذاخ' ناو لاح لضفا ىلع اولصو منواعت ىف ىواستلاو مانيب

 ىخا اب انهه نمو مثبثكا عطقنا هسفنب لالقتسالا قانم دحإو لك مأرو

 اودارا نال اهفلكو اهتمدخ ٍقيلع فعاضتو اهلها ىلع ايندلا تلقت

 ن) 2و. 89, 20. )5  قطصصؤط 19,9. )6  1عأ1ه8. 2,26. .“21 )0 

 15, 6©) لوو. 59, 26 7/) طو7. 19,

 1) 2.ل نع. 2) 1. ٍضنم اهل هوه. 8) 0. نيب ىساوتلاو
 ىف ىساوتلاو 4. اولصو ىواستلاو 2. دس0ق 016 نط عمط 15. ىواسننلاو

 ىف ىساوتلاو عهنيب 866» ىساوتلا دس قنواعت "0:00م 64010 معذقءأت 900

 4 1. 196 مهط] 5دددص
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 ةبشاحلل ىف نماثلا بابلا ' ميسي

 ' خقق ادجي ملعتملا ناف .مولعلا رئاس ىف كلذكو هللا نم لزانلا ىحولا هبشي
 7 مدنا ناسنا ةزق ى. نميل ةيناخور' ٌةيلاح يق ملعلا ىف دهتجا اذأ هسفن
 7 عام مك ردع: لاقو (عالدنطأ 5750 5377 مع انلثاوا لق كلذلو اهب

 قوصقملا ضرغلا رثكا نأ مغت نأ كل ىغبني سايقلا اذه ىلعو (ةاظاال»د

 ا" 0نوك ىتلأ عئارشلا ىلع ةينبنتلا 0راوجلاب نوكت ىتلا عئارشلا ىف
 #7739 5 #2 هلوقك ةعيرشلا لصاو ةعاطلا دابع اهيلع ذا رئامضلاو بولقلاب
 ّ 5 عض لقو (ه اص:شزنا ذدذدل قد دينص دحدتت ظيو درخد د5 لقو (مسحتت

 0 (نتود ذدذ) دددذ ذذد بصطرو اذ ميم ميبجط حرب دد -صرنم رجب ةمصطإم

 | ةتاوهش قرافي ىتخ هدنم ّيصي لو ناسنالا ةقاطظ قيف كلذ ناك املف

 "اهب هحرارجو همسج ىف هلل كبعت هتاكرح (©فقثي هعئابط ضوريو ةيميهبلا

 / ذقْيَن بلقب نمملا اهيف تج اذاف هب .مايقلا هيلع لهسي ىتخ ةتقاط ىف
 7 ىلا لصوو ةيناحورلا لئاضفلا باب هل هللا متف ةتقاط بسح اينم غلبو

 "  ليقك هنطابو ةعاظبو هسفنو همسجع هللا دبعتو اهنم هتقاط قوف ناك ام
 ّ اوفحو ةرججش سرغ مب كلذ لم كفو .(ماو ذيب ذيب ازردت تيردا دذ ىلولا

 7١ اهتجاح تقو ىف © اهَتَمَدَو اهاقسو بشعلاو كوشلا نم اهضرأ ىقنو اهلوح

 لهاتسي مث اهريبدتو اهتمدخ لفغا ناف عت هللا نم ةرمثلا وظني مث

 7 عراس لج نا ةعاطلاب لعلا بحاص كلئذكو هل عت هللا اهرمثي نأ

 | ١ عت هللا نم نوعلاو فيياتلا ةدرو هنم ةقاطو هنوق ىف اما لبع ىلا طشنو
 " ةليلخل ةنعنلاو ةعيفرلا ةريثلا وه ىنذلا هتقاط ىف نكي رم ام لع ىلع
 ال5 (و ىنعملا اذه ىف انلثاوا لقو هتبص ىوذو هتوفص ىلع هللإ نم

 ه) 8هطع ظدنط. 126. 5) 1881. 32, 8. هه طوس 10, 20. )2  هنأ
 30,14.  ه) طوططم 10,12. )/  طق. 84,8, 2 و) 855 496

 "222 11) 8هطلغذمس 0. لل 2) 1188. هلل ادبعت هتاكرح فقثوز 1'. هللا هدبعت.



 7-5 هيياصلا 4 ىلثلا كبلا

 رل كلذ ىلع عسفن لالا ٌبحلص نطو اذاف ءاش ىتم هيغ كنع هعدوب

 هدجو هنع هللا ركشب مايقلا ىع هلغش الو هيف هيلع رهدلا ثداوحن عرفي

 ئضرو ديكشل ربص هنع جرخ نأو هدو هبر ركش لاما هل ىقب نلف هيلع
 ىأو هنم يمل لَعَقو هللا ةعاط ىف هقافناو هفيرصت هيلع لهسو هئاضقب

 هرقفل (فيعضلاب نواهن الو هلام يف اًدحا دسك رثو نامالظلا ترو نانامالا

 مب 53د هلوقك لئاذرلا عذدتساو لئاضفلا باستكا ىف بابسالا ىوقا ناكو

 ةبساح ىورشعلاو كحاولا دهجولاو (657 )2317 3 5355 لقو (« 7272 7

 صرخلو اهيلع ماودلاو اهل نفاعتلاو ةعاطلا لعف ىف هتقفاط ىف اع هسفن

 هنقاط ىف ام ىلع ةدايزلا موري رث ةداع هل ريصت ىتح اهل ىلع طاشنلاو

 ام ىلع هديياتو هنوع هللا لأسيو ههوب اهوح قريو هبلقب اهيلا فوشتيو
 كلذك ماد اذان يمض نم فدصو صالخاب لعلاو ملعلا نم هتقاط فوف

 هحرابجو هلقع ىوضو هتفرعم باوبا هل جتفو هبلاطم وعو لج هللا وسب

 5 اد» هلوقك ةجرد لعب ةجرد هتقاط قوف ىنلا هضئارفب مايقلا ىلع

 © ميلاعتلاو تاءانصلا ىف كلذ لاثمو (ءودط رددد ”داددد الات مدد

 همهف بسح اهتايثرج ىف هلمعو هثادتبا لوا ىيف ةعانصلل ملعنملا ناف

 ةعانصلا لصا هللا همهّلأ اهيلع مادو همهف ىوق اذاف هتفاط ىف ام نودو

 كلذكو سانلا نم ةييغ نم اهّدفتسي مم اًعورف اهنم عرفضف اهنايلكو

 ىف ةيبحولا ةسدنهلا هذيبلت مّلعي نا ردقي ال سدنهملا ناف ميلاعتلا يف

 ىتلا ةطوطخملا لاكشالاب .ةروصملا ةيسلل ةسدنهلا «ديفي امنأ لب هما لوأ

 صرحو اهيهف ذيملتلا ىسحا !ذاف ةسدنهلا ىف هباتك يف سديلقا اهبظن

 مكحاو ةيهولا ةسدنهلا هللا هدافا طاشنو دحب اهجكانن ىلع فوقولا ىلع

 داكي ةقيقد تاءانصو اهنم ةبيرغ لاكشا طابنتسا هتكماو اهب ملعلا ةيِلُك
 ه) ط». 8,9. ة5) طم 19, 3 0 لوو. 48,

 1) 8. 7. 1. ريقفلاب. 2 2) مو. .طافالطد»# هسه حطو صول
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 ةبساكملا ىف نماثلا بابلا موسع

 اهنردلا تافآ نم هل وعو لج هللا ةمصعب هسفن ةبساح رشع عسانلا

 أ نم دثادشلاو بئاصملا بورضو اهيف سانلا ماقسا عاوناو اهالبو

 ماذهعلاو ةي ةيراضلا عابسلاو ةلتاقلا ميمسلاو دربو رحو شطعو عوجو طغضو

 قاقختساب هملع عم كلذ هبشا امو (اًيلوكنلِملاو عرصلا بورضو © ماسربلاو

 ميظعو هللا دنع اياطقلو بونذلا نم هلا نفلتس ام ىلع هلأ بيجو كلذ

 هدو هركش نع ضارعالاو هقعاطل نواهتلاو هبرل نايضعلا نم هل فبس ام

 ةنايصع ةّذم لوط نم هللا ىلا ئربتلاو ةبوتلا لاا عم ةيهنو هرما هفالخو

 ركفو كلذ لقاعلا لصح اذا هيلا هناسحا فدارتو هيلع همعن رتاون عم

 هتمصع ىو اينللا ىف ©نافآلا نم انغفصو امم هب سانلا هللا ىلتبي .اميف

 هيلع هللا ةعنل هذيح مظع اهل هقاقحتسا عم اهنم هتمالسو اهنع هل

 لاط ىتلا بونذلاو اباطخل نم هل مدقنت ايع رافغتسالاو ةبوتلا ىلا عراسو

 عاذحتساو اهنم انوخ هللا ةعاط مازتلا ىلا ردابو هيلع اهل زعو لج هللا وتس

 اا ماضالق اةزازرند كايدو صرب زج طزمد زنط الاطانن تاج 70 لاق امك اهل

 درت ذد صد اد 262 لاقو (مدت تا مك حادودج مدس درع مططصد طد

 زن )ام 85 هتذمالتل لثاوالا ضعب لاقو (6 تالنت تاائط 7732 0

 ماقد دج دد ذدث ودكم رضقأ ذصان ذل بانكلا لاقو (ءصاطص» فمررت ثرع تصاط٠ط

 نأ ةهسفن ةبساح نيرشع ىفوملا هجولاو (47012 ال57 25 |7دداث8 75

 ًءاداو هنم هللا قوقح ٍلرخاو هقاغنأ هوجوو هبسك هوجو نع راسي اذ ناك

 لب طقف هيلع («افقو هبسح الو هنم هيلع مل بجج امو سانلا قوقح
 مت هدنع هللا ءاش ام ىقبت ةعيدولا بسكك هدنع هبسح نا ملعي

 ه) ظن. 15, 206. 5) 18ه. كر, 15. 0 ه) ظورهعط. 334. 13 ,91 .28 )2 

 1) 7. صربلاو. 2) 0. 2522تالطذؤ0) دس ظدملم 80دعط 2. مداد.

 16 عممةطصاتءاطو 18ه 155 ايلوخيلالاز ةموطتةوط طعتدد: نو وص 16

 عووةطسلنءاطل ءادوسلا 090م ءادوسلا ةرملا. 83) 2. صصقالالل! 4 1. 205
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 يربو ةبساكملا ' يف نماثلا .بابلا

 زسعو ليج هللا فيرشنت كلمك الو هدبكو هركشبو. هتعاط ماونلاب ةرخألا

 كسفن ىف مظعتلاو كلاك بجعلا ىلع هئاعنو هثالآ نم تفصو امب كل

 هب فيفقح .كناو كل بجاو كلذ نأ نظنف كيلع هللا لضفب راتغالاو

 اهلها ننا ىتلا ةناهملاو عوشدلو عضاونلا كسفن مرنلأ لب هلثمب رم

 فيعضلا دبعلا مزلي امك عت ىرابلا تاقولخم ىف كردقل فاصنالا دنع

 نم هيلع هنم الضفن هتصاخ ىف دهيصو. هتلونم هالوم .عفر اذا ريقلمل نيهلا

 ربكتي الو الوم لضفت لبق هدنع (:اهردق ىلع اهليحو ةسفنل راقتحالا

 الو. نكيفتالاو "وعلا .قم هلا :لصو ام :اراتتغا ةفناب مشي الو اللا
 لكوتيو هلضف ىلا هرمأ لكي لب ةيلع الالثا هنم هانم بلطل ضرعتي
 ىهلا هتالص دعب لوقي ناك نا ىيلاسلا ندي نع ليقو هناسحإ ىلع

 ىتفرعم هلق الو ىردق رغصب ىلهج كيدي نيب فوقولا ىلع ىلمج ال
 روتا» رغصاو ©ُهَقْنأَو وقنحا اناو ىنساو عفرا تا ذا ,لغافتراو كتلالجح

 تاوصاب سّدقملا كمسا سّدفإو ككاو كحكبساو كوعداو كلأسا نأ نم
 ءاحدلاب رمالب ل كفيرشت كلذ ىلع ئنلج لب نيلاعلاو نيسوكقلا ةكئاللل

 ىتفرعمو كنع ىزييم بسح ىلعالا كممال ديجمتنلاب ىلا نذالو كيلأ

5 4 41 0 
 لب اهيلع كل اهيبنت كيلا ىجاوح نعفد امو ىريبلت هوجو

 ال ام ىكهجي .كنم ثلأس ند كيلع تي كيا ىرتت

 نم فقفوا ىلاعلا كرايتخاف ىل ملصي ال اميف كيلا ثبغرو ىنقفاوي
 لوقك كريبدت ىلاعو كرودقم ذففان ىلا ىروما تيضوف دقو ىل قرايتخا

 ::رمرد مرمكدندل مرظورد مدذم مذكر ادد رمح مذا هد5ذ مدي »م5 13 مع نيلا

 دجولاو (ه تمر ظرل طرد درو ذزن طرد هود ضصمتخا صخش مذ هم

 «) طو. 131,1

 1( 07 اهنردق 11م 2) 1”. دفسأ.
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 ةبساحتملا ف نماقلا بابلا 2 مب

 الطاثا د18 05. 0 لقو (م مدن" تمد ممم 7:5 ميكخل لقو اهغفصو لوطي

 ريض دم »5 ليضفلا لعا ةبحاضم نيغ رخآت نم ىف لاقو (558237 7

 هتمددبلا هزوزبذ ريدا هذ زيد هاللادت )تم مع انلثأوأ 0 لقو (015 )77

 رك مامدوريطو مكررركذ يبرز :مردخ مجرم .تدزروومك دزردو حكرررذ دارحن ممذ د

 ددالد .مدعمم دل ه:مدررأ دزبا) م5 صاج 7 اولاقو (2 حجربط ايدج تتض

 ديج 5 ايبا زد ال باتكلا لاقو (ء2:77737 ميم دجطانط رطل 73

 ةسفن ناسنالا ةبساح< رشع نماتلا هجولاو (مالطا77 70 21275 77278

 هردق لصح ناب كلذو اينللا ىف اهلمأ دعبو اهمطاعتو اهخحاشت دنع

 تاقولخ ىف هترازنو هرغص نم نيبتيف ةلفساو هالعا © توكلملا ةلمج ىف
 باتكلا اذه نم سداسلا بابلا ىف ىتعملا اذه تحرش ام ىلع عت ىرابلا

 ناويلل عاينا نم هنيكمتب ناسنالل عنأ فلاخل فيرشت رئأب لصح رث
 ىدطتح طقم مضاف ذو م ماتالطد 7702725 هلوقك نداعملاو تابنلاو

 ىلعا رارسأ نم هحالص هيف ام لك ىلع هفيقوتبو هتعيرش دودح هفيرعتبو

 هقلاخ ديجمتلاو ميبستلاب هل نذالب هتبترم عيفرت مث هلفساو هلعلا اذع

 ةلاسر ىف هلاعتساو لزابنلا لنع ( هتباجاو دثادشلا دنع هيلا ءاددلاو

 عم هيدي ىلع تازبحعملا راهطاو هيلا هرادقا رؤسا ضيوفتو هقلَخ ىلا هللا
 ةماعلاو ةيناحورلاو ةينامسملو درهاظلاو ةنطابلا معنلا نم هفصو ليطي ام

 , وقحاو كردق رغصا ام ىخا اي لقعاف هيلا اننسحاو هيلع الشفت ةصاخلو

 ىلا كتجاح ةحكشو كنع هانغ ىلع كل كقلاخ فيرشت مظعا امو كرما

 ةالؤتملاو مي كجوت ىنذلا ىلعال اعلا اذح ىلع ففشاف هريبلتو هتيانع

 ىف. كل «:هتعأ ىنخلا: ليوإل باوثلاو اينحلا ىف اهيلأ كعقر :ىتلا ةعيفرل

 ه4) 2+. 13, 20. 5) 7ع. 29,17. 0 2ع. 15, 12, '2) ةوصطوة#. 116.
 © قطحإط 1,4. مز ةكوهل. 3,16. و) 55. 8ر 1.

 1-1) هطآلغ ذص 0. 2) 8*هطلغ ذع 2: ىل. تاتولخملا. - 3) 2. :ةصدبشلالا

 هسبق مدل. 4 لل 2. مدط»# سم تتالا# 2. 1. رخدأ.

 شين رز 12 ني وم ع يرو

 10 و ا



 نسم

 مسرعنإ اليساحملا ىف ىباثلا بابلا

 بلقلاب رانكنالا كلاثلاو (ه ال7 تد5 555 ماظلل مع 2327 725 لوقك لوقلاب

 ركني رثو هديب راكنالا هنكما ناف (62الثلد 5م طوجذان مع ىلولا ليقك

 هنكج مل نمو هلوقب راكنال همزل هديب كلذ هيلع رّذعت ناو ارصقم ناك

 ذأ لاح لك ىلع نيبنذملا ىلع راكنالا انموليف هبلقب كلذ همزل هلوقب راكنالا

 ة رمالا ضرف كنع طقس كسفنب تولخ اذاف ريصقنتلا نع سانلا ماوع ولخت ال

 ةيفوتو هبجاوب مايقلا رسعي امم وهو ةلاحح 2 ركنملا نع ىهنلاو فووعم اب

 (6م )”تاداج مات ريالا اذ ثق ىل5د ا” ط8 5ت١دا7 مع لثاوالا لوقك هضرف

 عطالتخا ىف © ىبهلا © ةبلغو (لقعلا زييمم ناصقنو ىأرلا داسف اهنمو
 (ة الا” ت>50د مالا“ ميكمل لوقك عقالخا وسب فئلختلاو عجاوتماو

 رمايحم رضع دصرب ذا طا:طدد صد مدل ج55 مما انلثاوأ ليق كلذو

 نيب الآ ىضقنت ال ىصاعملا رثكا نأ لوقلا ةلمجو (6251الا7 )5 5787 8

 عيمجو روزلا ةداهشو ةثنامل ناميألو ةثيبخل تالماعملا» انزلا لثم نينثا

 سانلل طالتخالاو ةبحصلاب الا متت ا ناسللاب نوكت ىتلا هللا ىصاعم

 نم انركذ ام عيمج نم. ةيصعلا ببسف سانلا نع دازغنالاو ةولخل امأو

 صالخالا ومع ليق دقو لئاضفلا ىلا لئاسولا ىوقا نم كو لئاذولا

 كل كر ىبهلا كعدخي نأ ىخا اي رذحاف ةدحولا رانياو ةولخلا بح

 كطلغي نا كيا رث 6 هيلا ةولخلو ةشحولا دنع سانلل طالتخالاو ةبكصلا

 قف سانلا صاوخب طالتخالاو هتعيرشبو هللاب ءاماعلا ةبكع ىف نأ كهويو

 ةلماكلا ةدحولاو ةمدلا ةولخل ه لب ةدحولا لئاضف كيتو ةولخل .ىنعم

 ةدحولا لاصخ ىلع ةدئاز ةريثك لاصخ نيدلاو لضفلا لها ةكراشم ىفو

 ه) الم 2,18. )6  .26,5 .28 )6  'فمهءطتس 162. ,185 .21 )0 

 ه) قطوأفط 111,

 1) هل. بلقلا 2.2. ىلقعلا زييمتلا. 9-2) 7ةهط]6 12 17. 1

 8) جيلا زمن طلورم هادف ةءطخ مع. ااومط 1. دصاتقوم6 ه5 طفتقنود قّوشتلاو
 هدافي ولأ 1 3
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 ةبساحلا ىف نماثلا بالا ميد

 ١ لاقو زيمملا نطغلا ىل بلقلا ىلل كيري (م55 #5 زرت مل تحت د

 ٍ بحت ىلا هسفن عووت دنع هليصخ" رشع عباسلا هجولاو (3:07 53525 74

 ) التخالا ىراسلو سانلا نع داوغنالاو ةولخل لئاضغل غب سنالاو سانلا

 ” نم راثكالا عاطالتخا ىواسم نمف كلذ ىلا وحلت ةرورض نود عّماوعب

 ١ ميكلل لقو هيلا هب ةجاح ال ليبط ضوخو ليقو لو مالكلا لوضف

 : | كلام لضف ٌلْظَو كمالك لضق نوزتخأ ليقو (ءالاتو ذدروت نبذ هدددج دحد

 ا لثل ىنعما اذه ىف باتكلا لو سانلا ضارعأ ركذو ةعيقولاو هبيغلا مث

 7” يلاكلا 6قللاو عيرصلا بذكلا ارث (2 517 زمص -د»# ردد ددحم »د

 ١ الطانثالا طداشزمن7 لاقو (ءطحمللا جات رد1طدط اثاطل 850 73723 2777 لاق ديفو

 : مال 5# 82 اهنع هللا لق ىتلا ةيتبعلا :تنالل ناميألا مث 3 (ماددحت رد مذ

 0 ةعيرشلا نا هذيمالتل لضافالا ضعب لاقو 0025 دان مع منح دع صصص

 ١ اوفلحت الأ «مكدشرا انو 6نيبنذاك الو نيقداص هللب © قلمل انل تقلطا
 7 نواهتلاو ربكلاو بجعلا رث معن وا ال اولوق (نيبذاك الو نيقداص 6 هللب
 ١ قاتك ىف اب ىنعلإ اذه ىفن ىف ثدرفأ دقو مقعم لزهلاو انئاسلج ضعبب
 7١ هتكداحمو سانلاب هطالتخا لاح ىف هلل ةبقاملا ُلْقَف رث عضاوتلا باب وهو اذه

 )000 ادقلل بحو هيلا رث لاملو ضيغلا أ عّرَص نم ةمالسلا ةنقق عم مايا

 ١) ملعلا بورض نم نسحب ال ايو نسح امب دنع ففنتلاو مهل نيؤتلاو
 ١ كلذ هللا انرمأ ىذلا ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمالا بوجو اهنمو لعلإو

 ١ بابسا ةتالتب ركنمل نع ىهنلا انمزليو (8 20010 طم ماحاط 27277 هلوق ىف

 ' ١ راكنالا ىناثلاو 20721231 721 ةذضق ىف 57025 لعف امك كيلاب شطبلا اهدحا

 ه) ظععاوة. ةر 2. ة) 5و. 144, 4. 61-122 1019 0

 50, 20. 6) 2و. 55,13. مثر لو. 8, 6. 2 9) 1:5. 20, 7. 2 8) آه7. 19,

 7 9 ةمسم 25, 67

 1) 2. قليتلا. 2) 0. نقلالل“ 89) هطلت ض 252: 4 هب
 )تالا )5  3. ال هلأ مسي. 22 6) 0. | اولوقو مكسوفن اودع لب»

 00. د



 يه
 مسرو اابهاخحللا ىف ىباتلل لاببلا

 ءوس ةعاظبو انماهفا ماقسا نع انماسجا ماقسأو ةيقابلا ىغ ةينافلا راحلاب

 ةريحم نم أهل ايف انهآلا ةدبغ نع انثاوها ةدابغبو انقلاخ ةعاط نغ انقلش

 (ه طصاطط ذادااج تتادازل ماجخم طاق "د هلوقك (: اهتكشأ ام ةركس نمو اهايعأ ام

 ىف هسفن' ةبساح رشع سداسلا :دهجولاو (ةددال 850 االذ ١) 850 17212 لقو

 كنع هب نوملا لولخو هلجا برق :مهوتيو ايئدلا ىف هئاقب ةّدم لوط

 مدقنت ريغ نم (دكيغو فطان نم ةئقغب ناويلل ©رئاس نوم هندعاشم

 .ةقادللو .ةنلرهكلا نو ةخوتضيشلا نس ى قلي الو مونينلا تاي نم
 لكو نافز لك ىف ناويكلل ثدحي لب ةعاضرلاو ةلوفطلاو ابصلاو بابشلاو

 تحب رو الام هدنع عدوا لق كلللا نك كلذ ىف لثشجبو ناك لكو ناوأ

 بيغي ال ىكل هنم ةبقر ىلع ىوكي ناب همأو هدنع نم هعجرتسي ىتم هل

 ام كلملا ةرضح نع لاوزلاو بيغملا هل غوسي لهف هل كلملا بلظ كنع

 وسو لجعا الس يق هيلع نمي اًضِينا : لشي لقو كتنغ اظطهيدرا نك ماد

 بساح !فأف هيذوي ىتح ةسفن نكست ال كاقو لك ىف هبحاص رظنني

 ةناوخا ةعامج نا روكذتو اينذلا ىف (هتّذم لوط ىلع هسفن ناسنالا

 مو مهل ايندلا ةبحح نم اوناك ام (' ىجرا ىف هلبق ةرخآلا . ىلا اولحترا لق

 هنرخآل (لماو ايندلا ىف هلما رصق منع هرخأت بجوي الصف ةسفنل ري

 ضعب لاقو هباسح موي لبق هسفن بساحو هليحر ننقول هداز ىف رظنو

 مدد تقدم د5 ميكفل لو هسفن ملضصا هسماما توملا مّدق نم ءامكلل

 مرح رود دسرسدك ممم مدد ذيع هدم ذورب مدد ذه تدذذ داق لاقو ه ذدف

 ه) لوو. 44,18. 2 5) وق. 29, 9. 2 ه) 1800198. 1, 4.

 1) 0. اهلا . 1.18 اهمعا ةنم اهاعا. 2)2. عيمج. 8) 2. نيماصو فطان»

 4) 0. توملا نم. 5) 15. تقدم ةنع قضت. 6) 2. 7338. )0:2. لصوت
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 ةبشاحما ىف , قماثلا بابلإ سرا

 فئاقح ىبتو ةمكلمل روني ءىضتاست لهتجاو كجو كنع هعفد ىف لجو

 نم ىقنت لاثماب ناسنالب ىرهلا لعف باتكلا لثم دقو كبلق رصبب رومألا
 رق 755 الوا هامسف مدل ازيعانط طول ذاطزلا) زلت تدوبض رت 207 ةلوق

 (ةدار» رث صرت رت ذم نبذ دروب تحيسح 75208 دلوق ىو 8 دامس مث 27575 دامس

 © اهرسقاو هلثمو اذه نع ىخا اي كسفن بساحن اًريثك كلذ هبشا امو
 اذ زد تالع ليصحتلا ىغ نيظاغلا ىف ميكلل لك دقق اهتاجن هب ام ىلع

 هسفن ةبساحم روشع سماخل هجولاو (053 230:57 ”كمدطا طداث) 27

 )7 ىلا ةايللو ءاقبلب هل ملع الو اهيلا ةجاللد لبق (© هتاوقال هذادعا كنع

 هلولح لبق ©«رفس روما تعي هنذ رفس همول .ذا كلذكو اهلاعتسا تقو

 رث علسلا نم هيلا رئاسي ىنلا- كلبلا ىف هتع زوجج امين رظنيو مايا

 ىتلا لحارملا قو ةبحصلا ىفو دازلا نم هغلبي اميفو بكري اميف رظني

 كلذ نم هل هللا رثق امب هل ملع الو كلذ هبشا امو هقيرط ىف اهيف لوني
 (4نادعالا انمزلي ىخا اب كلذ بسح ىلعف هلجا ةكحسف دادتماب الو

 مانا نبا ىخلا ةرخآلا ىلإ كيعبلا رفسلل بقاتلاو (ةربكالا داعملل

 وبكالا باسلخل ممي انبر هب ىقلن ام ىفو داولا ىف رظنلاو دنع (©" صيت الو
 منع لفغن فيكف (2تداذت> دالا> 282 5077 507 72 هنع بانكلا لاق ىنلا

 ايرهل دق انلاب ام ديعب © رقملاو ليوط رفسلاو مثاد لاقتنالاو مثاق ليحرلاو
 انلغش انداعم ©داؤلا ىف رظنلا ©نع انضرعاو انترخال «رئاخنلا نع

 ه) 11 ةدنس. 12,4. 5) 28. 1, 1.6 .6) 2. 28, 5. ' 2 آةلهآ. 3و 19.

 13 2, مجول 1. تتامللاا طهز06 هدم 287722200 خم لكون عاما 070

 مهطق اهيغراو. 2) 1". تصما»#ذ جت صالال! 8) 2. هداز. 4) 2.1”. دادتعالا»

 5) هطلغاذم 8. 7. 1.: 0. دتصمذ»#. 6) نع 2. »قطر لتم ةطعتووم 1185.

 ص0. )7  1". رقتسملاو ةعممواطو. 2 8) 1. اوه 3358 هونغ 83508!

 9-9) 0. رمالا 2

 2 ني ساس يو د
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 ل ةبساكللا ف نئاثلا بابلا

 ٠ هتقداصمو هظفحو (.هربب كلذ ةياءر انمزلي انكادجا فداصو انقالسا بخاص
 ديعب انيلا هتبح ©رهظا عن فلاخلو (ه داالال 58 738 الثا ”ال7 هلوقك

 دارج ملاح طاع >١طاثظ١ هلوقك عم هديعلو ل ةفو انب هتيانعو انثابآ

 نكرت الو هيلا انسوفن نكست الف :كلذ لثم ريتكو (553121385 التاق

 (ة ىفجا ام ىكتشملا هللا ىلذ هتعاط مازتلالو هنبحمل كركات الو هلضف ىلا

 الف قحلا اندايقنا رسعا امو انئافو لقا امو انبقر ظلغا امو انعابط

 :سينأتل الو ون انب هتيانعو ىرابلا ةبكمل الو ىعان («اندادجا ةقادصل
 انيلع هنانتما ليزجو انيلا هناسحا ميظعل الو .(6 ىنحنن انل هبيرقتو

 ىخا اي ظقيتملف :ليصتن انل .هريبحت كفطلو اني هتشلخت سد
 كيلع هجسن ىنلا ككثاوه باح كلقع ىع فشكاو (6 ةدقرل هذ نم

 ىلع ٍيسني ىنذلا نتوبكنعلا لثم كلقع رون نيبو كنيب لاح ىتح
 ' ىلا سمشلا. لوصو عن ىتح فتلاو كلذ ظلغ ماد, اذف تيب ًارضم

 ىبق رمالا ماد ام لكف هّقداو ءىش فطلا ناك هجسن لوا ىفو تيبلا

 كنتيبلا ىلا لوصولا نم هعنمو هيف ذوفنلا ىنع سمشلا رون بجو ظلغو

 كعنمي ال ءىش فعضا هرما لوا ىف نوكي كبلق ىف ىوهلا لعفي كلذكو
 لهس كبلق نع هتفشكو لاخل كلث ىف هب ترعش ناف فئاقلل ةيور نم

 رون بجكو هلعف ىوقت هنع تلفاغتو همأ تنواهن ناو كيلع كلذ

 رع هللب نعتساو كسفن كرادتف كزييمت نع هفشك رسعيف كنع كلقع

 6) طش 2001 6) 12631. 2,

 1) ط, جددد د5د جايسرلت. )2  2. انثابآ لعب 8. 1. دبع انيلا ظفاح

 ةتيانعو انئابآ 1. 7تال> كااكإل ت١٠ )8  2. فلجأ هاهضل هدو ةاتطم» 852.

 4) 8.1". ل انفالسأو . 0. 2. 8. 2. ديعارن. 5) ىل. 1. 8. 73533 12. 03 1

 تاشالد موط] "هعمت 068 0ة:ة101عوج ه2 ال١223 معآ. 1. 24,72. 6) ذب

 ةلفغلا 4) ىل 2. بحخك"ا.
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 ةبساكلل' ىف نماثلا .بابلا مب

 ىلعف (ه 5'طزتداتت ماد دبطإلا :تربدت د هور ذمذ دادرت د ةددذ 3150 5
 صّلخضتي سيل هبيغ لام فخا ىلإ هتعقد هتجاحو ةيفاظ هترورض نأ 3 0س

 منتغاذ تايانلل رئاس ىرحاو ذفخا ام فاعضأل ميغلاو باقعلا نم كلذب

 كموي لع لطمت الو مييب اموي هلل كمزلي ام ةيدأتل نكمتلاو ةكسفلا
 لشاو هلغا نم تنكو هد ىلإ تلصو نأ هتيفوت كيلع لقثيف كدغل

 اينللا ناف كتيعح منعش كرذع فيضيف لجالا كذاو نأ كلذ نم

 لق كلذلو مدن لسك نمو حبر .رجات نمف قرتفا رث عمتجا قوسك
 / مسفن ةبساح رشع عبارلا هجولأو (5 75722 52 012 طف ميك

 هنم كلذ لثمي رعش نم لك ىلا هتمع عاطقناو هسفن ليمو هتبح“ دنع
 صخشلا ناك اذا ىرحإو (ءمالظأ 5357 523 هليقك وفاكتلا ىلع هل

 ٠0 قلل لع ليلح هنم رهط اذا. ةئم .فكواو ايما وا اًريزو دل نك

 هلغشي الف هيلا ةجاح ريغل هيلع لاضفالاو هيلا ناسحالاو هسيناتو هبيرقت
 هرما ىف اهخرصي لب اًميش هسفنل هتقاط نم رقوي الو هتبح نع لغاش ٠
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 انلعق !ذاذ هتاناكم ىف هدلوو هلمو ةسفنب وخسيو هاضرو هتعاط ىفو

 انقلاخل كلذ فاعضأ نم انمزلي مك (انلثم فيعض قيلخمل (1كلذ

 دم ةدددم »5 لق ذا ًانتما ىف بح هنا هنع مع لوسلا انبخا ىنلا عت

 (عامدصرببل ذيبح» دزنذ د5 لاقو (4 مدمس ذك مدام د 10١ هدد م ما هطالثت

 اًييكق انب هتيانعو انل هتبح راثآ اندحماش هنع كلذب ةرابخا عمو
 مصا””د م هد © هلرقك رصع لك ىف انل هسينأتو هبيرقت عم اًثيدحو

 ادمزددرتدل انمابع هدددإت >5 لقو (مماصخإلل ذا ههطصبعم مذ مرمدتام مسح

 نم نا انكنع ميلعملا نم نأ ىنعملا اذه ماع نمو (0ا758 الدلال 5

 هر طع. 6, 30 2 5) 8ظهءله6. 12,1.  ه) 2ع 21,19. 4 0هنغ
 70 5 06 11 1 /) آعه؟. 26, 44. 9و) ظعمو 9, 9.

 1) هك. كلذ لثم. 7. هلك اذع. 2) 1". ل هديب سيلو فيخس

 ١ ركل دلو عفن
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 0ك
 7 ائبساكملا ىف نماثلا :بابلا

 فحل هنيذات ةياهن نم هتقاط غلبمو هللا ةعاط ىف هداهتجا ىلع هزيبمت

 مل عفدو اهعرزيل اًضرأ هالوم هاطعا اًذبع كلذ ىف لثتمبو هلبق هللا ةمعن

 هبابسأ ىف (”ةعيرزلا قاب فرصو اهضعب عروف هنجاح بسك (2 ةعيرؤلا نم

 كلذ نع هلأس املف اهضعب عورزم ريغ اهلجو ضرالا هالوم كّقفت املف '

 ضرالا ىف (هعيرزلا نم رخب هنا معز امع هبساحو هدرما ىف هريصقنب وقأ

 همزلف ةعيرزلا © قاب نع هبلاطف اغلب اليصحأ هلصحو اهنم عوروملا كقفتو
 اب كلذكو هوالب فعاضتو هواد مظعف ضرالا ىف رمتات تناك امعم اهمرغ
 نعو هنع عافلا نم هللا كقرر اع كسفن بساحت نأ كل ىغبني- ىخا

 لباقتو هل كمولي ام ةيدأت ىلع ةقاطلاو ةوقلا نم هب كحنم امو هنعيرش

 عيمجع بولطم (4كنف كنع رهظو كنم لعفلا ثح ىلا يرخ امب كلذ

 (كيلع هللا ' نم (ةةيصاخل معنلا رتاوث دنع ابّيس هنع بساح#و كلذ

10 

 | كلع ةيوستو كلذ ةيفوت ىف كلهج ىعستو كّدج نجحت نأ كل ىغبنيف

 الو كملع ىف اب لعلا ىلع كيعس عيمج رفوو كداينجاب كزييفقو كيلعب

 وعو لج هللا "نال كنيد ضئارفب مايقلا نع ركعتف كايند لوضفب هلذبن

 اًميش فرص ىنمف هايندو هنيدل هتجاح بسح ةوقلا نم ناسنالا بهو

 تايرورضلا ىف اهيلا خجاتل دنع اهدقف اهنع ىنغتسي ىلإ ليضفلا ىف اهنم

 لاما نم اذك ةبترم ىلا تلصو ول لوقتو ىسعو تيلو ولب فلعتنت الف

 اهناذ لوقلا اذه هبشي امو عت هللا ىنمزلي ام ةعاطلا نم تيفول ملعلاو

 ىوقا ىو اهيلع كمتعا نم طقسيو اهب فّلعت نم ٌلضي ةبذاك فيلاعم

 نأ كإباف لكوتلا باب ىف كل تركذ نيذلا نومرلا باكإ ةلالض بابسأ

 فراسلا نع هلوقك ةبوقع كنع عفرت ال اهنا تملع كقو اهب رذتعا اذا

 1) هل. اهنعارز هيلأ عفدو. 2) ىل. ةعارؤلا. 83-8) 7"هط]أ ذضط .

 06-4) 1هطلغ 15 0, )5  هل. ةغباسلا.
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 ةبساحم لا ف نماثلا بابلأ ديب

 كرايتخا نع يراخ .هتومو هتايحو همقسو هتقع ىف ىيبحت نإ رث َمْل

 كدسج ىلع كسفن لضف نّيأف رعو لج فقلاخل ريبدت ىلا كبكحو
 ةهتينامسج نع اهتيناحورو هظوبه نع اهعافتراو هملع ىلع اهملع فرشو

 فطلو هبيكرت نم اهطسبو هذداسف نم اهنابثو هضاقتنا نم اهئاقبو

 لثاذإلل هلوبق نم لثاضفلل اهيلوبقو هتيميهب نم اهتنطفو هظلغ نم اهرهوج

  هتساسخ ىلع كمسج ماصم ىف داهتجالاو صرخل اذه لثم ىلع تنك اذاف

 صرخمل نم هيلع نوكت نأ كمزلي مكف هعقنو هرض نع كفعض عم هتلادرو
 . اعروما ريبلت تفلذ ىتلا كل ةيقابلا ةفيرشلا كسفن عاصم ىف داهتجالاو

 70 ميكلل لق امك بادآلاو مكللو مولعلا باستكاب اهحناصم ىف رظنلاو

 مصدر مريد رد لاقو (ةزدصم تاق رتم تطت17 ت22 لأقو («27073 705 75

 (ه45 مصدر مددت م لاقو (مطخحص رجذ صمم مدكصم اثاث ةيصنم هع 2 مدد

 |” ع قلت 6اهيلسي ال هل ناك ىف ةاينظورلا بماكللا نا نأ

 ام عفو نيرمالا نيب ام ىف: ىخا اي ٌرصبتف ةينامسمل بساكملا ف ضرعي
 لقت الو كترخآ تامهم ىف عسأو كايند لوضف نع ضرعأو نيلاخل نيب

 بولطم ومو هملع ىلع كيلع لضفب بولطم كناذ لعاخل عسي ام ىنعسي
 الف قد! كضارعا نع باسللو ّدشا ٍكيلع باقعلا هزييمت ها له

 كل ال كيلع ب ةحح ىلا نكست الو هيف كل رذع ال ام ىلإ نكرت

 هيلا كداشراو كييبنت ىنم كبسحو لوطي ىنعملا اذه ةيفوت ىف لوقلاو

 راثاو هللا باتك ىف (©اهنع ثحباو ىقراشا مافاو ىنع لقعان .كيهف بسك

 هللا ءاش نا بوتكملاو ليقنملاو ليقعملا نم هتك كل رهظتسف مع انلثاوا

 ةدايز نعو هلمع ىلع هملع لضف نع هسفن ةبساح# رشع ثلاثلا هجولاو

 ه) 2. 4, 5. ه) 2. 16, 0. ه) 2>. 24,14 0) 22.2 9, 12

 1) 0. دس عدسلم مددت 2. 17. مد دام 2) 883. ةهنعغ 8.
 هنع تحلو ىنعملا اذه ىن.

 42في داش. دينو كمال ىلا تار ويح نموت بع را ين ضارب ينو

 هه دمت نم ا ا بف نأ
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 «: ماو وج تا راد نم ا 4 2 ست وو كور



 سرس ٠ ينلخلا 4 نقل بابل

 ام ضعب ىلا لصو ناو (ليوعلاو ليولاو ليوطلا رئالا ىلع آلا لصحج
 ىتح نانآلا نم هقنايصو هيبدتو هظفح الا هنم هل نكي مل اهرف لمأ

 دعب امو (0)2102 775١ الد هلوقك هنايح ىف اما هل رق ام ىلا ريضي

 داهتجالاو صرال ىع ميكللل اناهن دقو (5 2577 25 ١ت)ا١ هلوقك هتوم

 فصوو (575 مصداح» تالت الواط ذ»» لاق ذا لاما نم راثكتسالا .ق

 لب ةعانقلاب رخآلا ىيلا اندشرو (010080 73 02 5االطت هب فحاللا ءادلا

 هديعط >5 75د ال١١ هلوق ىف غلبتلاو توقلل بسكتلا ىف انداهتجا ىف انطبغ

 (راجتساو توقلا نم دصقلاب هبر ىلع ىلولأ ىنمن مث (075 دال

 ةورملا ©داسف ىلا ىدوي ئئذلا رقفلاو لوضفلا ىلا كئاقلا راسيلا نم

 صرصد ددودحفج دذ رطم ذم داما تربح ذ) رميح مدان هاطانن هارقب نيدلاو

 7 -مذرج حان موومأ هطددلل تدع رضا ام ص صخصبل ةطاقمتل رداع زق مم

 هدب مد >5 )مالا هلوق ىف توقلا هبر لأس مع 70738 تال“ اندجو هلثمو

 هيلع («نصرح ام. ناصقن ىرتو ىخا اب ظقيتست الفأ (مالا30 5

 الا كبحصي ال ىنلا ةيعيبطلا ("هتلاح ىلع كمسج ةماقال هيلا (؟ تهرشو

 نأ هل كتبحع لاح ىف (ةفآ نم ولخب الو را هقراغي الو ةريسي ةلم

 هتيرعأ ناو (' مئس هنجاح فقوف هنوسك ناو مقس عاج ناو ( مخت عبش

 2) ه2. 12,11. -5) 28. 45,11. 6 2, 28,47 مر

,0 ,28 .662 (/7 07 1( 

 مدسلالل

 1) 0. 2. 2. ليوعلاو ليولا ىلع الا 8. ليوعو ليوو ليوط ثا 7.

 ءانعلاو ءاقشلاو ليوطلا مثالا. 2) 2. )5 دهصدصطرنذالا دلموط. حل 787الت

 ممؤام» ]ام1 عامنا زذط 728ا11: 1611هنءطق طقانأو 016 "021986 ه2 ى.

 تريز مالا. ' 8) 17.2. باهذ. )4  0. نلصح) 5) 2. 55501 هر

 طالتاقل هس ظفصسلم صنف 227177 1606ه:عوومطوص. 6) 1". ال ذأ هلاح ىلع

 1. ال ىنلا هلاج. 7) ىلا ةصيقن. 2 8) ىله8 537 همم 535 1. نأو مقس

 فعض عاج. 9) 1". اهب فلق. :
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 ةبساحملا ىف نماثلا بابلا ا

 اذه ىلعو هيلع امو هل اب لهاج وهقو باسمل هئتجافي نأ لبق ةّكملا
 نم موي لك ىف كنكما نا كسفن كفاعت نا كيلع بجج ىخا اب لاثثا

 نتلفغا دق نننك ناذ هيف (1كل ةمزاللا هللا ةعاط نع اهتبساحو كمايا

 "0 اع ىف كسفن بسلاح نا ني لق الق كرع نم فلس اما ىف كلذ

10 

 دنع ةلفغ الف لاقنالب لااا ©فدرت الو ةلفغلاب ةلفغلا عبتت الو هنم

 ام اهيف 6اوفلخق فئاكح مايالا نأ ليق دقو نايسن الو لجن الو كبر
 َن اتق | [ ف الو نك اي كفئاكك ذدَقَفَتَق 4 7 قي م 2 3 نوي

 باثتكلا لق لكقو (ه )35 )8 تهد 5152 7 #5 مع لملا ليقك ةميهبلاك

 (ةزلدا بذ كا 1١ 5757 د02 53 هسفن ةبساح نع هتلفغ تلاط نم ىف

 هضارعاو هترخآ روماب هنواهت دب نرقيلف هتقاط ةياهنو هتليح غلبمو هدهج
 "قا لما ىلعا اهيف هلمأو ذ© عفرأ هايند ىف هتيع لججسق هبر ةعاط نع

 اًبطحح تديز املك رانلك © لب ءىثش اهبساكم بورتص نم ةعنقي سيل

 هل بسحب ال اًراهنو اليل اهيلا نافورصم هيهفو هبل عيمجو ابهل تداز
 نأوأ نصري اهيلا هحشرا نم الآ ايفص الو اهيلع هناا نم الآ اقيدص

 رافسالا نع هدعقي الو ةيصق لك ىف ( اعرابداو اهلابقو (”اهداسكو علسلا
 كلذ لك راغقلا ىف ةفاسملا لوط الو رحبلا لوع الو درب الو رح ال ةديبعبلا

 الو هيعس باخ امرف هل ةياغ الو هتياغ ىلا ليصولا ىف هنم عيط ىلع

 0) 28. 32, 9. 6) 8108. مر 3.

 1) 1”. كل اهمزلا. 2 2) .0. كردت. 8) 80 0.: 2. هل. 2. ظذون

 8. 15. تذذد 1. اطضت. 4) 2. مكدنع. 5) 2. تضتاا . 2 6) 8م 2. 1. 1.

 طزم ةتطءلوود 885. اهنراسخو. 4 2. 218320147 ةدنق 80021

 هنن تال يعم نر جم هع

 و لا

 0 البت بو

 < .ا ا

 انني ند
0070 

 ايو رد سلب :١ ايفا ٠ نيت قب كاوا حار و د ني روع يس ا» ا ع ا ا ياس ع



 قوس

 رطاخ ىف ىنعملا اذه تدرك اذذ («ص7» 02 ذال 57207 تطاق 7 لاو

 هاري هريمض ىف دعم اًرضاح عت هللا ناك امثاد هنع هسفن بساحو نموملا

 اًعيتتمو هراثآ ىف اًربتعمو هرمال اًمظعمو هل اًفئاخ لاؤوي الف هلقع نيعب

 قفانو هتيكحو هتيظعو هتلالج ىلع ةدهاشلا هتاقرلخمل هريبدت ىف هلاعفا

 ىلع هعلظأو هفوخ سنآو (هعور هللا نكس كلذ ىلع ماد اذاف هتردق

 ىل هلك لو هتسايسو هريبدت ىلوتو هتفرعم باب هل متفو هتمكح رارسا

 ريصيف هبخآ ىلا ( >5م» »هذ االاك 5 7055 70215 ىف هلوقك هنليح ىلاو هسفن

 عمسيو نيبع الب ىريف ءايفصالا لزانم عفرا ىفو ءايلوالا بتارم ىلعا ىف

 اهب رعشيو ساوح نود رومالب سحكو ناسل نود بطاخبو نذا الب

 لاح ىلع ًالح رئاوب الو هلاح نم ءىش نود اًميش بح الو سايق نود

 هتيحص ىف هتيحص مدُجَوو هللا اضرب هاضر لصو دق هل هللا ةرايقخا نم
 ىلولا لاق هلثم ىفو هل هللا هرك ام دوركملاو هل هللا بحا ام هذنع بوبحماذ

 رشع ىداخل هجولاو (000) ت25 مان >كالاظ 5 13١ 5 الضان مت تا

 هبر ةعاط ىف اهفرص نراك نأ هريع ظلم نم هل فلس اهب هسفن ةبساح#

 يف هقفنيل لام هيلا عفد كلملا نك كلذ ىف لّثيتيو هوه ةعاط ىف ما

 كلذ ريغ ىف اًئيش هنه ففني نا نم هرذحو هتاقفن نجو سان

 هةنم ءىش ىف ةحاسي سيلو هما ءاضقنا دنع (4هبساكجاس هنأ ةفرعو

 فرعيل دفاع. نم ( لهُم .لك ءاضقنا ىف هسفنل ةبسام هل مرلل ا

 قلبو لاملا ةيقب نم رذح ىلع نوكيو هقفنا اميفو لالا نم بهذ ام

.4 ,8 .288 0 .3 .28 (6 2 14 .8 (0 

 1) 2. تالط هدم 571 2) 80 4.2.17. 0.2.8. راتخا نم 1.ام. 8) 0. 87
 12. هوجوو. 4) 0. 7128811 15 هتتف 12212. 5) 80 116 838. الادت

 ]". رهش ةطوصقم ةتعط 1. له 251ةهطعض لهم 7هز1و 7572. ةخدتق 06 آأ16-

 موكم» ق6 ستع 088 1706 ليم ذص 06 8606هممنسع >72616ةطةءطستلا”” >1'همل-

 سلم” ه16عطق ةلععطتطا.
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 «يباحلا ىف نمالا- بابلا 0

 هرظنو هنطابو هرعاط ىلع عن فلاخل عالطا نم هسفن ناسنالا ةبساحم

 ' ةدومحملا هراكفا نم هرطاخ ىلع ىرجي امو هلاعا عيمجل هظفحو هيلا
 لجو رع هلل هنطابو هرفاظ حالصا موريو ةلبقر ىلع هنم نوكيف ةمومذملاو
 نأكل لحت امثاد هتاكرح بقتريف ناسنا هيلع علطا ول كلذ ىف لثمتيو

 )ل نك نا ىوحاو هل بقترملا ناسنالا كلذ هعركي ءىتن لمع هل غوسي

 7 ةقلاخ ناك اذا 0كلذ نم مظعاو هالوم ناك نأ ىرحاو لضفو ةعن هيلع

 2 هيلي نيب ءايللو لجخلو هنم ماشتحالا نم همزلي مك هيلع علطملا وه

 ”اضياو هتبحو هئاضر بابسا ىلاو هقعاط ىلا ةردابملاو هنايصع نم ظفحتلاو

 ' أظ ى ةوسكلا نب هيلع ركقن ام لصفاب نيرتلا اندنع دوهعلا نيف

  ةلوقك انيهاظ ىلع عقعالطال انرصع لضافاو انئاسورو انكولمل انثاقل كنع

 رمال ميع مكمل مزنده صذاثا لقو (مزماق اهددذد ردم دربام ذب دج رع د

 ” نيزتلا انمزلي كلذ بسح ىلعو (5 72م1 0ا9 مرثط7 طخ دانت زط ا

 ولو ايثاد انم ةيوسلاب كلذ ىلع هعالطال اننطابو انهاطظ ىف هللا ةعاطب

 ' ل انماسجا رهاظ ىلع ععالطاك انريمض نطاب ىلع كولملا عالطا انجترت

 ”ارتكا نا ىخا اب ىرت الا انم عاقفاوي ام ىلع انريمض نييزت نود كثبلن

 ' لع اهب ٍققنتلا الا اعرشنو مولعلا ظفح قى مداهتجا ةلع سيل سانلا

 0 نيبد :ىلع ةماعلا ناذ عئارشلا روما نم ريثك ىف كلذكو طقف كولملا
 | امصلا ىف هتعاطب نيزتلا انيلع ككواو .بجواو حا حت فلاشات. مئاطاس

 نع ءىتش هلغشي ال امثاد اهل هتدهاشمو اهيلع هعالطال حرابإلو بولقلاو
 طاقاال 5 اداا) هاد مدد 3 (غطااطد زمرد د5 دما 5 اذ»# هلوقك ءىش

 ددذر دم ذرب صدم طو هللا بق ةبقارم ىنعم ىف باتكلا لاقو- (4 22210 تال

 0 (مردرعو ذزن مميز هنمررو مدمكروم دج حسكربو دروذ ددوح مدايرجط دعصد ذيع

 ْ 2 ه4) ظواطع» 4 2. 5) هد. 41, 14. 6 لو. 10,10 0) 2.

 "و 8 © ظععاع5. ةر 1٠

 1( 1". كلذ بسح ىلعو.



 رس ةبساكملا ىف نماثلا بابلا

 لعفت ام ( ىلع ةالصلا دنع ايندلا روما نم ءىشب لاغتشالا نع كرطاوخو

 كريمضب هلهج ىلع هنساح“ فصوو هدو كناطلس 7 نتموؤلا ا!ذأ

 بجعلا نمو كرهجو كّرسو كنطابو كرهاظ ىلع علّطملا عت فلاخل ىوحاو

 اهيف كمكحو اهرومأ (2 كدّلق نأ هنعيدوو هللأ د دخل ةالصلا نأ

 تيفو دق تنك هللا انرما ام ىلع اهتيلص نافذ هيغ اهيلع لطي سيل

 ترص كناسلو كبلقب اهيف ىدصت مث ناو كنم اهلبقتيف اهقح ةنامالا ىلأ

 صاد:ةدص د5 >3 هنع باتكلا لقو دنع هللا ةنامال نينئاخل ةبترم ىف

 اهمزاولو اهقكح نيمثاقلا تانامالل يوذ ىف 6 لاقو (4 23 8 مذ هدد ممتد

 او (ةذزز مدصح مزن صدد دحرد حارت مذ كرج ودرب مديرو ردع رصد اذان

 10 را طاالااللاو 255لاو 7215لا لثم اًعيش ماسجالا ضئارف نم لوانت

 لعلا ليق عتق هلل ةينلا ةمدقت ةيلع بجيف مسقلا اذه ىف انركذ ام

 ندع ا (ةرعو لج هللا رمال ةخعاط هليع لصأ (4 نوكي ىكل اهل

 ىصقا اهب غلبي مث هيلع هنانتما ليؤجو ههعن ميظعل اًذجو اوكشو

 ىلع كلذ ىف هسفن لمكجو (0>طالقزت تلم )الد طائل ىلولا لوقك (' لجو

 هنم نوكيو' ناطلسلا رما نم هجولا اذه. لوا ىف هنمدق ىذلا سايفقلا

 انمّدق ام ىلع ةعاطلا لعل هحراوج نم اطاشن دجيسف اًمئاد لاب ىلع

 رشاعلا هجولاو (600) طططططال ذا طاق” ١" >577 هطدالا) ىلولا لوق نم

 ن) 126ه[. 39, 20.١٠ 65) 28.101,672. ه) 28. 40,9. 0) 28.119, 76

 1) 2ع ركش كسفن تمنزلا اذا كناطلسب لعفت ام ىلع اسايقا

 9) 5. خل. 77127 9208 8) 87هطلغ ذص 0. 4) 2. ةلعلا نوكت
 مى. 2. هلاعغأ. 5 نوت اك اهل لمعلا ليس 6-6) 2

 هطخس ىع دعبيو هناوضر ىلا لصوي اميف ةبغرو هللا نم ةبعر ةوطمتسأ

 رصترع هزه 112 هل أدان ع 068 07:ةماان0 عا160طمط 6:568'1 3 1 1 1

 مع ممم:"ةهلمطت1هةهمطتقءطمات آطبااو7هنا11 1985 866160577 911161656206 ةهأ5 18

 عت 01ةهدور» 856116 دتعطت جو26 ٠
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 ةةبساكملا ىف نياثلا بابلا مضرب

 وع هللا ىلا سفنلا عاطقنا وه اما ةالصلا ىف دصقلا نأ ملعت نا ىخا

 همسال جيبستلاو كيجامتلاو اهقلاخت ميظعتلا عم هل اهعوضخو لجو
 ماظن ريغب كلذ (سفنلا ىلع رسع املف هيلا اهتاميم عيمج ضيوفتو
 7 وهاظلا سانلا تاقبط رثكا اهيلأ ياتك ىتلا قاعملا انلثوا (© بتر (* مامزو

 ١ نوناقو ةبتر ىلع ةالصلا ىنعم وهو اهلجا نم هعضأوتو اهيف هللا ىلا جترقف
 ١ كنع اهنم رهظيف.هتاجانم دنع لجخ# الو اهقلاخ اهب سفنلا لباقتل
 ! ةركف تناك املف عتق هلل عوضخلو عوشخدل (اهتاذب ةالصلا قاعمل اهتيدأت

 "| سفنلا ىلع رطاوخل نالوج ةعرسل اهل تابق الو اًريثاك برطصضت ثلقلا
 ظفلب ةالصلا قاعم لثاوالا ديقف اهتاذب ةالصلا قاعم ةيدأت اهيلع بعص

 00 ليقناو ليقلل سفنلا ةبكف مابتال هقسلب ناسنالا نع ىتأنتي مك

 آلا نولل دل لتتم قفط ىتفني اقل كلدبلا ؟تراسنا قطنلا

 داع هيلعو اندصق لصا وع ذأ بلقلاب هتيدأت ىنكما اذا ظفللا ىلا تح

 دنالو مذد دصحصم م ذالد ليقلا رذعت دنع انلثاوأ لوق ىوت الآ (اناوغم

 (6ةالصلا نويبع راصتخا مع انلثاوا اوزاجإو (م ميك »ذو مددقذ »5 حدص

 هجوب هراصتخا انل وجي م ةالصلا لصا ظفللا ناك ولو اللص 7595 ىف

 ا!ًكصق امهب لدصقاو كقطن هب نزاوو كبلقب كتالص ىنعم ىخا اي مكحاف
 كساوح ( فقتو كتاكرح ةلمج نم كمسج غرفو رعو لج هللا ىل اًمحاو

 ه) ظءوموعطصغط 5,

 1) 1. ذط 1. تضاخ ذزن توات طك. )2  7هطلغذص 0.2. 3) فم

 د-درجرمذرب يطرب مدطعرجو دجخ مب ددرجرمطيب طميصخك هكوممت ءطغا1 ءطع 1م هلك

 ةدعوم دس قع هسق دقك مومووطعتقطوسم 255 جد همدسقعا1 ءطعم. '1'. 1288 25

 رقم ةطوع متعطغ هم ماهم 15, 08 همهذ آس 01'1جعملعم مص 06 ةءطختكا

 2-2 11عطعم قطقمدسسع 06ه ©ءطعغو لذه 8606 ةقغ 94) 7 1. بلقلي

 2202 قدر ىلع 2. 8. متءطغ عوسم ذه 0:ةسدس ع. 0. 2 ريضح ىلأ جان طظفللاف

 2( سئاريأ دنع ىنعملا. قم انارغم طهغ 2. انتاجانم 8. 515 دال!
 اتطعت عود 18. 52835. )6  0. هم ظدسلو ل رغتنملل دان لوسفم0 هد 6

 هو هذاثع طق مدلعق». 5) 2. هداللا 1. 1. مرو



 3 ةبساكملا ىف نماثلا بابلا

 مسجاك هتالص تناك ةالصلا .ىنعم ريغب هبلق لغتشاو هناسلب ىلصملا ىّلص

 ىو هتالص دنع هبلق (7 بيغمو ههسج روصحخن بل الب رشقو حور الب

 دود مدد اذذل دزددد ؟طقال قد مز تالت انزذ 03 )ال١ بانعكلا لاق هلقم

 صدد مدد مدد ريكو مذوم مرد مرير ميو مظومط مملح نرد ركذ ك١

 هتمدخ مزلاف هالوم هيلع كفو كبعب كلذ لثم كقو (ه طصطات 20133 20

 هرب نع بعللاو عالئاب لغتشاو هنع ضرعاو هلايعو هلغا هبابساب مايقلاو
 هلها © فعضف هصخشب همزلي ام ىلع هنأشل ميظعتلاو هل لالجالاو هسفنب

 رلو هالوم هيلع طخسف © هنع هصخش بيغمل همزاول ضعبب مايقلا نع

 هبلق الخ اذا ىّلصملا كلذكو ههجو ىف كلذ فرص لب هتماركو هرب لبقي

 هناسل ةكرحو هحراوج ةالص هنم هللا لبقي زل ةرلنقلا ضعفا :ريمضو

 ناسنالا "ناك ناف 3015 د زاالث5 777١ لوقن اننالص رخآ ىف نأ ىرق أ

 متخ مث اهلالح وا اهماح ايندلا لاعا نم لع ىف هرطاخ ىرج دق

 هنأ ىعلي نأ ميبقلا مبقا نم اذه سيلا 72355 725 737 هلوقب هتالص

 هب هاضرو هنم كلذ يبق هلأسي رقت هال دنع وهو هريمضو هبلقب هير لباق

 (ةاز) دززر مذ جذع امواملا مانزل ”مدال اللا 703 ديف ليق نم هبشيف هنع

 ددذ مع راكد طلذ) هم دتالإل هدم 555 هالك مالسلا ٍخيلع انلثوا لاقو

 هتيصو ةلمج ىف ةثاثو لنع تزالاث» 5 لاقو (مذطورح١ ذرب زريذ ميبل طوق

 باتكلا لاقو (0 حاططوطرد حدو دم دروذ زبد حدطكؤومم هصيصانتا هنذمالتل

 ذرب ريدم دصاصص تالص ذ» مع انلثاوأ لقو (مدمدا» مذ» ميك

 كدصأ دصحدر ام ميم تود ذرب 5مررصتد لاقو ع صورت انوذ هالالطلا 57

 اب كل ىغبنيو (3 تاطاند ذ»ج ذيج حامد ذ» دددذ ماد لقو (و ططقم 7

 ه) لوو. 29,13 65) لوو. 58, 27 . 0) 8ةه5ءطصأط

 0) 1010. ه) كرس. 4,12.  مث) قطونؤط 19,13. و) لمطق 2ر 8.

 7/) لطب 3,

 1( 1 بوبغو . 2-2) 1[كهط]غ ةط 1“.
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 ةبساخلا ىف نياثلا بابلا نإ

 لثم .اعم ماسجالاو .بولقلا ضتئارف ىاثلا مسقلاو باتكلا اذه ىف اهحرش
 فورعملاب رمالو ملعلا رشنو ميبستلاو ديجمتلاو هللا باتكل ةءارقلاو ةالصلا

 طقف حراوإل ضئاف ثلاثلا مسقلاو كلذ هبشا امو ركنملا نع ىهنلاو

 ةعيرش لثم لعلا لوا ىف عت هلل لصقلاب الا ليخد اهيف بلقلل سيل

 امو ( مايصلاو توبسلاو .دايعالا .ظفحو 777752 لأو 2االا8 لأو 222 لاو 726 لأ

 اهلثم ىفو هلوانتي ام ريغب هبلق ٌلغش اهل ّلماعلا رضي ال امم كلذ هبشأ
 " نم اتيش ناسنالا لوانت اذا (© دذ مالد تاتا: )ا تالثط لكاوالا لاق

 8 ©دمزلي باتكلا !اذع ردص ىف اهسانجإ انركذ دق ىتلا بولقلا صتارف

 1 هلل ةريمضو هتين صالخاو © اهلغاوشو ايندلا راكفا عيمج نم هبلق ءالخأ

 لعلا مهب .اهدرقيو (اينللا مي ةلمج هسفن نع (4ىفنيو كلذ دنع
 هتاجانم ىف ليقي ناك هنأ داعزلا ضعب نع ليق امك (6كلذ دنع عت هلل

 ١ كلذبو مويغلا ىسفن نع ىفن كّمغو مومهلا لع لّضع كّمع بر اي هلل
 اد طال لثاوالا لق ام حمصي اهلثم ىفو (هاضريو هلع هللا لبقتي

 ةالصلا لشم اعم جراوللو بولقلا ضئارف نم ًاليع لوافت ناو (6:12

 نم هبلق ىلخاو ةرخآلاو اينهلا لابعأ نم هسفن غرف عت هلل حيبستلاو
 ءاجانتسالاو فظنتلا دعب ةالصلا ىنعم نع هل ةلغاشلا راكقالا عيمج

 ةحئارلا ميبق لك نع دعبلأو عاسوالاو راذقالا عيمج نم ءاقنتسالاو

 امو هتالص ىف لصقي (6 نم ىلإ هسفن ىف (ةركذتي مث اههبشا امم اهنم

 ّّ ظفللا نأ ملعاو اهانعمو ةالصلا ظفل نم ٍعبر لباقي !ذايو اهب بلطي

 | ١١ ىتمف حوولك .ىنعملاو ةالصلل مسجلاك ظفللاو بلقلب ىنعملاو ناسللاب نوكي

 ه) 8دووط 1[هقوطقم# 25 5,

 1 12. مكانا ىمن] هع ؟هععقطسمس عقأنع 2. 8. ممطا تسع 523088 6-

 ةماجأو فصلمعطغ هم2550ءماتعط طهعطغ < 2-2) 1. عمواعات» 2+ بولقلا ىف امأ

 همزلبخ. 3) 80 8. 1. 016 ةطءمووم 858. ايلغشو. 6-4) 8ءطلغ ذه ل“.

 الز ل | اهتراخرو. 223) 2-2. هنع ىضربو. 8-8) 0. | ىف هتالص ىف
 ةالصلا ىف للصقي ام هسفن 1 مسفن ىف لثمي.



 أ نع

 سو ْ ةبساكملا ىف نماتلا بابلا

 انناوخال اهتم هانت 9 اب امسقنا نم 84 ىفعرل ىروت فاس لل ل
 نصالخألا. ذنآقو .قغتاو شغلا نم د هّدُكت امب عالهج ىلع 6 انئايفصاو
 لجو رع هللا نم هايل هلجحا ىنعملا اذه انم نيطفلا لصح !ذاف هيلا انم

 نمااوما هليع ىف هل كيحوتلا ىف عت هلل (6ةريمض صلخاو هورس حلصاو
 (ه دع 7طاالد د5 هلوقك طاشنو. دج اهلعو هعئارش نم ةعيرشو هرماوا

 7 هداهتجاو ةعاطلا .لايعا (4بورسص ىف هسفن ةيسات# مسا 00
 ناف اهنم اًتيش همؤلا اذا هناطلس (لاعا ىف هداهتجاك اهنالتخا ىلع

 نم كلذ ىف عدي ال همسج ذكر ىنوكش ىتلا لاعالا ني الس انا +

 ديل وظنلا لاا نم ناك ناو هيف هفرص الا اًئيش هدهجو هتقاط

 ظايتحالاو مل داهتجالا ىف هزييمتو هلقعو همهفو هبل عيمج رضحا ىاولاو

 لبق هنيدايا لضفو. هل ("هثالآ ىسحح ىلح حجو هيكش ىلا نإ
 هتحاضفو هةتفالب نم ايش عني سيلف باطخا وا باتكبو رثانب وأ مظنب

 كيهظاو هرضحا الا هب هفصو هل غوسي امم لطابو قدحصو ةراعتساو زاجو
 هنكما ولو لعفل هرهجو هرسو هحراوج عيمجب كلذ راهظا هنكما ولو

 هب لصتيل هنم اصرخ هدو 3” اهيف امو ضرالاو تاواهسلا 0

 ةعرسو ( هترازنو هتهافتو ناسنالا فعض ىلع اذه لَعَفَل هل هريمض نسخ

 هلل ةعاطلا لاعا ىف نوكي نأ ىغبني كلذ بسح ىلعو هتدم (5 ضارقنا

 ال (وعو لج هلل لع لك نأ كلذو اهنم ءىت لمع لوانت (0اذأ وعو لج

 اندصق ىنتلا كو طقف بولقلا ضئارف اهدحا ماسقا ةثالث دحا نم ولخ

 ©) و. 119, 82.

 1) 0. ى. )طدط) ىهطل هسف )ادم. 2 1, مدرعتدسذ ني مرضانا 2
 عدددالاللا دس هع 82206 هعاعاقتعا سوا 7١375210 والفم 20538 نجع انعافصُو

 1". سنع 11]16هنئءطغ وص 8221م5 عملهعطغ طفطو». 8) 1". 1. هب ريمض صلصأو

 دع صلخأاو . 4) 1. رومأ. 5) لب 8:13: لاعآ بو ريض 0 6) 1“.

 3 12 هرم 7) ىلا. مصتعما هسم تصتصلللا. 2 8) 2. .2. ضاقتنا.
 9-9) 18"هط]ق ذطط ْ
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 اليناحلل ىف -نلقلا بابلا ُْ مسرع

 000 دج ديلا ديلان ادا نكلل الرس ب كياسبح ىلع اللا حلا لب
 لدا“ 5 هلوقك كنم كلذ ىلع هعالطا نم ةايح وعو لج هتاذل هل

 7 نم همولي اع هسفن ناسنالا ةبساح* نماثلا هجولاو (ءدد»# 5اداق»

 ” ا ىلع ديحوتلا صالخا اهدحا نيبرض ىلع صالخالاو عت هلل صالخالا

 7 نم اًتيش هليع لنع ريمضلا صالخا قاثلاو باتكلا اذه لوا ىف انحرش
 0 باتكلا اذه نم سماخل بابلا ىف انْيِب ام ىلع اًلفاونو اًصئارف ةرخآلا لامعا

 ' نو هلقتعي الو هاوس اقالا قغتي لأ هلل ليحوتلا صالخا طورش نِض

 ال ةكرح الو ةتيع الو ةروص الو اًلاثم ال ديلا بسني الو امال هذخي م

 0 ضرعلاو رهو لاوحا نم لاح و ماسجالا تافص نم ةفص الو ّياقتقنا

 ١>" (ةتينادحوك ادحاو الو (*ةاهتنا هدوجول ألو ةادتبا © هتيلزأل لقتعي © الو

 7( ىنسلل هثامسا رئاسص نيغ اًقلاخ الو هاوس اًهدبم الو (دتيدرفك .اذرف الو
 7 || دلسعي دنيي 15 حج نإ لبملا صالخا ظورتش نمو ايلعلا هتافصو

 الو عانم ةبعر الو ( خايف ةبغر الو سانلا ءانث ىف ةبحم ال لجو وع هللأ

 70 1« تح انلثاوا لق ام ىلع هقرختو هايند ىف ةرضم غفرل الو ةعقنم رج
 ١ ىف ىخأ اب كلذ ربتعاو (ة مده 5305 طدط ذرن دحت ميج هاطاطنت 5”دزند

 7 0000 1 نللظ اذا قيدسلا لت تحس 3 ىلعتا هب لفاعتي ام

 نم هل ىضري الو هيلع طخست دبعلا نم ىوملا ىرحاو هل هيمض شغب

 ريقف ناسنالا نا ىلعو هرعاظ ىف اًصيكح اًمت ناكو هيف دهتجا ناو لع

 دج :الجاح ئذلا عت قلافل فيعذ هتنوعم ىلا جانتح ههبحاص ىلا

 رئامصلا ىلع علطملا مايف ةعفنم الو هيلا هل ةجاح الو هيلا نيقولخملا

 «©) 2و. 94,11: 65) قهطواط 1, 3

 1) 80 2. هه 12.: 0. كدكتلقا 2. 17. دكت ؟هطل 305 777.

 4-2) 1. دحاو هللأ نأ لقتعيو. 5-2) 8"عطآغ ص 17“ 3) 0. 2.

 مص*#3»07. )6  2. هدارغناك 3. هتليرفك 7. هتليرغل. 2 7) 7هط]1غ ذه 06د 15.



 7 ةينلحملا ى. نياثلا :بايلا

 هلوقك رعو لج هللا نم ةليلخل راونالو ةليزلل كئاوغلا هيلا درت هّنم

 ىف كلذ عيمج لصأو (5 7357 758 >5 ا دم“ لاقو (ه 12577 اذه 83

 هتين نم صالخاب ةيبيبرلاب : هبر هدارفاو ةيدوبعلاو ذبونلا طورش ةيفوت

 هيف هبر نمو هبرل ةصلاخل (ةبحملا هنم متي كلذبو هريمض نم قدصو

 صرررجم حرص دجدمرورج دز ذر حدصطربذ دذ مرضك حرص هدصيعص اذ صاب لق ابيك

 ٠5د >5 لاقو (ما١3 منزل دارا مالوزج ذد ذرب راطرن صم ذر مدوم حاط م

 دوهعملا نم نأ كلذ ىنعمو (2 رد 8507 كال مدمر ام هاش >> ردت اطال

 3 هير ةلالج بسحب نوكي سانلا ىنع «ردق ةلالجو دبسلا 23

 فقلاخل مسا ناك املف هابا هبيرقتو هل هالويم صاصنتخا بسحكو بابرالا

 دالا اتادانث 757 5 هلوقك ممالا عيمج دنع لع لك فقوف اًبلاع اليلج َُ

 هتعاطب (©اهصخاو ديلا :بوعشلا بوقلا 1 (مطالرد مان كد د

 بسحب ممالا رئاس ىلع انرخنو انلضف نوكي نا بجو ليئارس ' وتب املما

 هدد حامدإو حالا 5 مال انل هتيبست وه اذا 37م1 5 صاثث 5 ىنعمو كلذ

 صيصختلا ظافلا نم كلذ لكاش امم (مثتد طالد) 5 >7دالا هطد»# ”طحاشالا 5

 دمد» سد 8م هلوقك هنم ةبيعو عت هلل لالجا 75 1807 اماو ليضفتلاو

 (”صاصتخالاو بيرقتلا نم فنأتسن ابع باتكلا لاق ام ىلعو (, "07 2737 2

 نم ماتبسن فالنخاو (4 دوال" كاد 850١ 27 اجذ ددرم» 77 (» هللا ةذعاطب

 هيدل دبعتلاو هيلا برقتلا ىف علزانم فالتخا بسح ىلع عنا فلاخل
 قفاوت الو كاوم هيف مصاست الو ىنعملا اذه نع ىخا اي كلذ بساحن

 للك كتم نيكيلو ديف كلقعو كمهتو كركف لامعتسا تنع 303220 |

 م 2و. 89,16. 2 65) ا[صتص. 6, 25. 0 وهل. 26,17. 2 4
 28, 6ه) 12121. 1, ري) خس معطتعونةم طلطا]تقءطفم

 9) لوا. 10, ٠ 7) لوو. 44, 5. :

 11 دا 1178)9, مطتخاو. 8) تا 4) 2. ل
 ©1هووو: ةوحاشا صادم تذ» نولوقي اولص اذا 2”2لا ىنعي ظ
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 ةبساكملا ىف نماثلا بابلا لب

 | اق للك اولا نا قيلع ىف نبأ 41 كفيرصت شخ كيف دلل

 أذا ماعلا ىف ام عيمج كتقفاومو .كيكح ىلع نوكي نأ قداضلا هباتك

 (6ادذم >ماتمخ ه»# ىف نيب وه ام ىلع هذهبع تفلاخ اذا كغلاخ ناو تعط

  ةيدوبعلا ظورشب هبرل هسفن ناسنالا ةبساح عباسلا ةجولاو اعريغو

 كثلاثلا بابلا ىف اهثكأ انيكذ دقو عت هقلاخ ةيببرلا قيقك هماوتلاو

 "قتع اهنع هسفن بساجو كانه نم بلاطلا اهسيتليلف باتكلا اذه نم

 ةيلع قافشالو هحناصم ىف رظنلا نم هيلع دالوم معن رتاوت نع هزيم
 ىلا ©ديلخ الو امئاد توقلا نم هيلا لمج ام عيمجب همايقو هب ةفأرلاو

 ملعو لقعو فب «ليفيو دهرهمأ ريبلت ىف (ةدهسج فعض ىلأ الو هسفن

 مادو >داددت اع زددال هلوقك هيلع هبر مزارل فرعيو هلاوحا هب سمسي

 دهسجو هسفن ىف ةغباسلا ديعن راثآ هالوم نع كبعلا ويم اذا (57707]

 ةظفحو :هرهجو هرس ىلع هقارشإو (ةامثاد هيلع (4هعالطأو هناكرح عيمجو

 ىف (هرابتخاو هتنح ةريصو اهيلع هكلمو اهل همامزو (؛ هناكرح عيمج ىلع

 © هنطاوب ىف هراكفا لامعتسا نم هل فلطاو هحرابج فيرصت نم هل حلبا ام

 اضر هيف ام ىلع اهبيبنتو ةعيرشلا فاقث ىف ركفو ةمومذملاو ةدومحملا
 | ام ىف هسفن ىبقو همسج ناكرا عيمج كرص هيلع هطخسي امو هنم هبر

 ' عفريو هنع هنب دهلذل باح فشكيو' هيلا هبرقيو هالوم دنع هب ىفك

 6 ةّلح سبليو هنيع نع رومالا فقئاقح نيبو هنيب لئادل ىبهلا وتس

 كلذ (ةرودص كنعو ةيضري اميف ةبغرلاو هيف ةبكملاو هنم ءايللو هل فوخل

 2) ذم 36,32 -6) 28-119 5 9

 1( ظ طقغ طتع» 201عوملمعس 1ةذسمعءطسا : قم نيح مالددتز ىرج امك

 هلي كم امل ةببقع كلذ 107 3157 دالط 177 صب تالدكا 2520” هليقك هلي
 هللا ىبت ىلا. 2 2) 1ك هكرتي. 2 83) 1. 7. هزييمخ> 4-4) 8هطآغذص 0.
 5) اهطلغ ذص 4. 2.: 2. ةعن. )6  2. «كابتعاو. >2 3) 8. 1. 77082 .
 8) 7. مكرعص نى. ممكرمللا ىردذيب مذ. 9) 0. 8. 1". مدن 2. 2. ت84

 55 50 15 1. عماعاتم ا.

 قايد نيا مال يو
 تسلا

 : كالا نا

000 

 : تنس ةييشساو



 دا اا ل دا ع تن قع واع يم

 مإإ ةيساحملا ىف قاتلا بابل

 لج هللا 0 مامز نع اًجراخ اهنم اًثيش ىأر له هللا ديعل ظفاخلو هللأ

 فتلاخ اهنم اًميش انمقوت ولو هدهعل اًضقنو اًفالخ اهنم دهاش وأ رعو

 فلاخ رصانعلا نا ول كلذ لاثمو ةّتب ناسنا نجوي مث هل هللا هع

 ءام ضافو طسولا نع لوزت ضرالا نا ولو اهعئابط ريغتتف هللا كهع

 هجو ىلع ناسنا ىقبي ناك له ضرالا ةجو ىطغن هّدح رواجنو ركبلا
 ىف هللا قهع سضقن' ول ناسنالا رجب ءامصعا ىف كلذ نم ب 00
 اهنم ةنكاسلا كوحتت وا ةكرلل ىلع تيعبط ىتلا هواضعا نكستف ناسنالا

 مماظن دسقل ميلا ميّدوت نا اهيلا دهح ام ساولل ميلا توف لول ا
 ّرما ضقني نأ ناسنالا ىيحسي ال فيكف هيبدت لطبو هبيكرت ٌلككأو
 هيف هللا دوهع اوضقني مل ناوعأبو هيف هللا رمأ فلاخت رف راد ىف هبر

 كلذ يف نتالاثملا بوقاو هخراوج ىنعا هوماب مايقلاو هتمدخأ عمولا ىينذلا

 ناكم ىلا ظفحتلا ةياغب اميظع ابداو هوزيجج نأ ( داو ىسح دعقم

 ىفو لال كلت ىف هيف لثتميل ريزولا ىلا دهع مث دودج نامزو ميلعم

 ريزولا لفغو كلملا رما ريزولا ىف ديبعلا لثتماف ةمولعم اوما ةدملا كلت

 دبهع نع لفاغلا اهيا ديبعلا لححا هل لاق هيف .كلملا (ةرما لاقنما نع

 ىف كلملا تيع فلاضيف كلعف لثنحع («اندحا نوكي نأ فاخ اما كلملأ

 ميظعلا ىداولا اذه ىف طقستف انيف هدهع تفلاخ امك كب ظفحتلا

 كلملا ناف رافغتسالاو ةيوتلاب َكَطَلَع (6 كرادُت الأ ديف (:ةتيم أوسا تومتف

 هتلفغ نم ةبتناذ انيف هرم تفلاخ نا كب ظفحتلا ىف لفغن نأ انرما دق

 ريما كئاضعا نم وضع فلاخ له ركفنت ىخا اب تناو هظلغ كردنساو

 1) 1. هتئءاط مامز ٠ 20 1.1. 7 جيلا ديعو . 8) 2. 8. 1). دبع.

 4) 2 انف اذحا. 5) 109. ةضاط نع اورسأ طهف 1. ةال» ن1 هنوطك

 هنو 18. 6) 8. كرادف 1". كاردت نكلو.
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 ةبساحملا ىف نماثلا بابلا نإ

 ناسنا هل ففو رث هلضفب هملع لعب كلذ مدع ول هسفن ىف مقوتيو
 نع هدجو دركشب مايقلاب نييفك هتقاطو هلهج ىري ناك لع هب هديفي

 ام لقأف هيلع نيعملاو .همهفل فقوللاو هل هبنملا عت فلاخل ىرحاو كلذ
 هرمأ لوبق ىلا عارسالاو هتعيرش ماوسلا ىلا ةردابملا هنع ركشلا نم هل انمؤزلي

 تتعب مق لقو (ه قات طا ؟مصططططلالا 50 ةطاش) ملا ليقك ديهنو

 ناسنالا ةيساحم سماخل هجولأو (متةضدصيم هدغ انيذدر مص لقو (ةكضتلالت

 | ا دوت ةسقتا نزرادو 2 هلل باع ع نع درك 4 سقت
 ليكشا اذا هناطلس نع دري باتك ىف كلذ لثم لعفي الو هضارغاو هيناعم

 ةبارغو اهطالتخاو اهتقدو هيناعم ضومغو ظفللاو طخل هابتشال هيهف هيلع

 اقلق فقلقيو هضرغ ىلع فقيل هبلو هميف عيبج هيف ليتسي لب همالك

 ا 17 لع فيقيلا كلذ لثم لعف انظ هيف هدضقم قغي ىتح انيحغ

 فاعضأ نم لعفي نأ هيلع بجي مك هلتم ريقح فيعض نيهم ( ناسنأ
 ]80 7575 5 53 لاق امك هتايح وه ىنخلا هبر باتك عاغي ىتح كلذ

 بوق امب هنم ةعانقلاو هنع ضارعالا ىخا اي كل زاج فيكو (4 9”

 كتاصقن ىرق الفا كلذ ىيس امب نواهتلاو ©هازغم (2يضوو دانعم

 زاقمد ”ذوبذ دل ليق نم هيبش كنم اذه سيلا ىنغملا اذه ىف كطوقس

 لدا ردزرجا ربطز ردزيصرب ريكو درو ريذ دج مدديم) ريرترب طردم 77 0

 سشداسلا هجولاو (مدكتو ونبذ خذ دمصديب ذوو مسدد مصور دج مم

 هللا ةعاط فالخ ىلا اَلَيَم هقلُخ نم رعش اذا هسفن ناسنالا ةبساحم

 هساوتح كردأ ام عيمج هلابب رطخيو هسفن ىف ركفي نأ هحهعل ضقنلاو

 رماب هعيمج مئاقلا هلفساو هالعاو هيكرمو هطيسبو هعورفو ملاعلا لوصأ نم

 ه) 2و. 119,60. 85) 8. 119, 91.2 6 مو. 119, 103. 2 2ةدغ
 20و 0. 6) اآلوصس. 5, 3.

 3) 2: ناطلس- 2 0 جصتأو . 3) 1. ةيعالط .



 نا هدا نشا ا و ا و نم

4 7 

 ليكي ىتح كلذ هديفي نأ ناسنأ ةردق ّئ نوكيو نيلجر وأ. نينيع

 هماوتلاو هرمال هدايقناو هل و هد لاح نوكت تناك فيك هب همدلج

 0بْيذِهتب لقكت ىنلا عت هقلاخ هدايقنا نكيلف كلذ , بسحبف .هقعاطل

 ه3 »د 757 هلوقك كل ناقنالا ةياغ ىلع اهلك هثاضعا ميمتثو همدج

 دحر ححص وز درسددكم دول دارنا دز هددمضم دكمد رمكم د١ حمدا دممد

 ممر د5 لاقو (ةالط» رطدد تدم دصواطد هدوم مصعب >5 لاقو (ماكطال صااثال

 هليصحتو هسفن ةبساح كثلاثلا هجولاو (ءاطوب تا ذل :طااطد» )535

 ةهيرك قالخا ةليج عم رييمتلاو لقعلاب هتدانا ىف هيلع هللا خعن ميظعل

 طاطةدد د55 هلوقك فطانلا ريغ اريل لع اهب هلضق ةفيوش ىسات#و

 لقعلا نم ايراع ناك ول كلذ ىف مهوتيو (41022177 طاطا )الا

 هيلع نراك امم هيلا راص ام ٌلضف ويمو هلثم ناسنا هب هدافاو زييمتلاو

 راب 17 نوكيا نأ هريع ةكمو هتايح لوط هدنع ىفي ناك له
 ةياهن ال ىذلا عن. فقلاخل ىرحاو هتاناكم ضوع كلذ ىلع هل كمخلو

 ال ممم طااقالا 2055 ( ىلملا ليقك انيلا هناسحال هياغ الو انيلعا هينل

 ةبساسص عبارلا هجولاو 37588 ا5ال 8 رضوا مدس ميبطود سكب

 نيرادلا ىف هتايح هيف ام ىلا ههيبنت ىف هيلع هللا عن ميظع نع هسفن

 هصب رينيو هليج ىفنيو هامع هنع فشكي قداص باتكو ةلضاف ةعيرشب

 متت اهب ىلا هقرقح مزال هقلاخ ةقيقح هفرعيو هبر اضر نم هبرقيو

 (مدؤ5 صمم تا ام د ردا مطاط ا طحاطط هلوقك (*ىيرادلا يف هتداعس

 ه) 80: 10,97 )85  2و, 13913. ه) طق. 922,10. -10) [10.

 6) طور 40,062 مير 2219, 87

 83) ملم مز0 ذص 2. 06» عوطت6 2ةقواتق 702 ثلاتلا هجولاو 16 هطوآأ

 نصل ةؤزسسسأت هط 06 1 ركشلا ىفي نوكي نأ رمخأ نصقوعورم دعو

 انطورموتس. ةصقفافأأا ريع ةدمو ةؤوطق 111221 "16 طهأ 1. 4) 0. 8. نيضرالا.
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 ثلاتلا لصفلا

 لجو رع هللا هجول هسفنل ناسنالا ةبساحم نوكت هجو مك ىلع امأو

 نب رصتخا نكل ىنعمل اذه ىف اًدج ةبيثك ةبساحملا هوجو نا لوقنف

 ىلع زعو لج هللا قيقح مزال ةلمج اهنم نيبتي اهجو نيثالت اهتلمج
 100 0 سس - هع 2-0

 امثأد اهل ركذتلاو اهيف ركفتلا هسفن مولاو هلاب ىلع اهرطخا !ذا ناسنالا

 نم هجورخو هنوك ةيلوأ ىف ركفو هسفن ىنعم ناسنالا لصح اذا اهلوا

 ةليضف ريغل 0 ةيسيا ىلا ةيسيل نم هلاقتناو دوجولا ىلا دوجو ريغ
 ٌلضفا هنا هلقعب ىريف ©هناسحاو هلضفو عت قلاخل دوج لب هل نقبس

 ركشلا همزليف دامإلو تابنلاو مئاهبلا نم ٌةبترم ىلعاو ةجرد عفراو اًلاح

 هسفن مقون ول هنا كلذو ابيرق الثم كلذ ىف لّدمتيو وعو لج هقلاخ
 نحو ةأرف ناسنا رطخ رث ةجشت ىف هما هب تمر دق هتعاضر لاح ىف

 أك فيك لقع و ربك نا ىلا (ةهتيبرت فلكتو هراد ىلإ ديضف ديلغ

 هل بجج مكو هنع هيهنيو هب همأب ام ىو هئاضر ىف ىرجي نا همزلي

 نكيلف «روماب همايقو هنم عن فلاخل ةيافك بسح ىلعف قريقلل نم هيلعو

 '555 لاقف ىنعملا اذهب ةمالا هللا زعبو دقو هرمال همازتلاو هنعاطل هدايقنا

 مع 58017” ناسل ىلع كلذ باتكلا نيبو («طدز7 »ذ) ذدد هزل ماما ظماق

  ىفاثلا هجولاو ةصقلا رئاسو (3 72073 طمدادصم» مدرس جدت >ادالا» هلوق ىف

 هتروص مامتو همسج فيلأت ىف هيلع هللا ةعن ميظعب هسفن ناسنالا ةبساح#

 هقزر ويهنو عن هتردقب همأ ىطب نم هجارخأو هتاضعا لاكشاو (4 هتيعونو

 وأ نيكي نود هتقلخ لوا ىف اصقان ناك ول هسفن ىف مهوتيو هيلع هللأ

 ه) 12636. 32, 6. 5) د. 16, 6

 1) 0. ةيسنا. 2) 17'. هنم اناسحاو الضفو فقلاخل نم ادوج. .> .0 )3 
 هريبلدت. 4) 0. كتهسنو. 5) 2. 1'. دتلكاشم.

 مط حا ةيييا وضل بع عع

- 

 نتف م و ا اواو ميراسس دن نا الا

 يسم رع هر وجدت نسوا ناي و قر هو

7 : 5 1-2 3 

 ديفا نموا ناسف يل 7

 مب يف ىف عر

01111101111 

 3 عا من و



 7 ةبساكلا ىف نياثلا بابلا

 ىئاتلا لصغلا

 ىف لوقنق ال ما ةداحاو ةروسق ىلع نيقطانلا عيبج ةبساسم لق اهأ

 بسح فلنخ مايندو نيد رومال سانلا ليصحت نا كلذ نع باول
 هسفن ةبساح فلكم نم عيبللو خماهفا ءاكذو هلوقعو مزييمت فالئخا

 هللا معنل هوييمت بسح ىلع وعو لج هللا قيقح نم هيلع بج امب
 نيد دلو مددزد مرو مذ د5 ت75 مضالت“ بانكلا ليقك ةضاخلو ةماغلا هيلع

 دد دور مجرسم ردد ميب كدر مرج خمدرصطرو د "صورو مربع ريبح ربط ديرما رت

 ذجح نأ كلذب كيري (مداسإل دلال د ال مامالال مس تاهلتم 5313
٠ 

 اودهاشي ر ىيذلا مكدالوا ىلع اهنم مهظاو دكوا مكيلع لجو رع هللأ

 نيصوصختلا متاناو مكراصباب اهنم متدهاش مكنال اهل مكتدفاشمك هللا تايآ

 بسح ىلعف عنود 70725 رصم تاثأ ىع نيموصعملاو عنود ةغباسلا معنلاب

 فالتخا نا نيقطانلا رئاس ىف لوقلا كلذكو اهنع هلل ةعاطلا مكمزلي كلذ
 معنلا فالتخاو ممرييمم فالثخا بسح ىلع فلتخ# مل مزاللا عاليصخ

 غلب كلذ ةنراومو عت هلل همرلي اميف هسفن ةبساح نموملا ىلعَف غيلع

 ديتتجاو هيف لج ('هلعب هيلا لصو ام ةنم هكاردا بسكوو هتقاط

 هانمتيو هبلقب هيلا قوشتيو ملعلاب هكردا ©لعلاب ةكاردا نع رصق اهو

 محرتم ام طسخت لاقو (قكحمم ةصاشك ةذد5 اذا١5 م» ىلولا لوقك ةناسلب

 حمم تح ورمل ةمرم مدجمصررج دق مدن مدرع اذ موسم درك هدرماال

 هناكمإ تاقوا كصري ا هيلغو هرذع هللا لبقيف (6 25258198 275239 5

 هيف هسفن ىلع عسوب الو هللا قيقح نم هيلع لهس امب ىفَيَل هتردقو
 مهي حصضتفيف هنع ةلفغلاو هل لمهلاو هب نواهتلا ليحح هلمكجو راذعالا

 (2 طداان» دم مايط محال اذ دذصأ ةتد5 13 ىلولا .لوقك ربكالا باسل

 هز 126همق. 11, 2-2. 6) 28. 119,5. 0 28.19, 107 2ك) 8 183

 1) 0. هلقعب ؟هامءط. 2) 860 ةهمعط 0.
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 ىلاعت هلل دسفن ناسنالا ةبساحم ى ىنماثلا بابلا

 ةبساكملا تناكو .اهطورشو ةبوتلا دودح ىف لوقلا انل ملقت امل هنا لق

 ٠ امل سفنلل باسخلد بورض حرشب كلذ عبتا نأ تيار اهطورش ةلمج نم

 للملا ليقك نيرادلا ىف (اهحالص هيف امل اهل هيبنتلا بورض نم كلذ ىف

 نم حرشت نأ انل ىغبنيف (6 77007 درع فرح مترو ددد ”طداتثاا مع 5

 ىكاثلاو سفنلل ةبساحملا ام اهلوا ناعم ةتس نع سفنلل ةبساحملا رمأ

 مك ىلع ثلائلاو ال مأ ةدحأو (© ةروبص ىلع نيقطانلا عيمج ةبساح# له

 سماشكلو ةبساحملا هذه ةدكاف ام عبارلاو هسفت ناستالا ةبساح نوكت دجو

 ناسنالل بجج اذا سداسلاو ال ما امثأد هسفن ةبساح ناسنالا مزلت لع

 لاعالا نم ةبساحملا عابتا 0

 لوالا لصفلا

 )0 دلني نيد ومال لمتالا ليبتخ نيك .يقنلا ةبيدضلل ام املج

 لوسرللا انرمأ لقو قوقل نم هيلع امو مل ام كلذب فرعيل هلقع نيبو '

 لقو (6 ماطر كط ل د ردد 5+ مادا 5177 تال” هلوق ىف كلخب مع

 بساح الو رومالا لصح مثل نم ىف لو (ءز37 )8 د75>د ت)6> 75 58 1

 رود طيب كدز »مذ لقو (2 تدرحم مذا مالو ربخا >5 5+ د09 »ذا ابنع هسفن

 (ممدب رمع كالاطألا مصخصأ ازيد مانا لقو (مدن اذط هدد تام

 ©6) 28. 119, 9. 65) 1ءدغ. 4, 9. 6©) 28. .32, 9. 0) لع.

 44, 19. ) طو. 18, 42. /) 83. 36, 3.

 1) 2 انحالص- 2) 8ءطلغ 1ص 8. 2. 1. 2. ؟عا. هع *.مر 2

 اك م يي م < ل لا ا ا

 00700000 ا 0507



 تروح <
7 7 

 نإ ام ارث

 |. ْ خبوتلا ىف عباسلا بابلا

 هتجاح ىلا لصوف حالما كلذ لعفف ىداولا كتنيفس ىف ْرَجأر ىلنع
 رودبلا (©رئاس نم (!هناف اماهب كردتساو هل تيبفقب ىتلا ةردبلا كلت

 ةببتلا بحاص كلذكو ءىث هنع فلن ام هنأكو ىداولا ىف ©رسخ ىتلا

 ىف ةبوتلاب كلذ كردتسا اذا هبر ةعاط ريغ ىف هع لج فنا ىلا

 هلوقك هتدم لوط ىف هلع ييبق نم ملقث ام هل هللا رفغ هتّكم ةيقب

 ررانم 5د لاقو طاطأ هد مح داو صصقصتل ذم دمع ؟ظرصد تدددررو عمك

 كظفخح ىلا كل ىهيبنت كيلع (4ىربكي الف (ع15 77277 »5 تاثال اللا

 الو فحلل عضخاف ىسفن نود هب كصخا ملف هنع كتلفغ تلاط ىذلا

 لوط ( نّدختت الو هتلهج ام ىلا كهبن ىنلا هللا دجاو هنع دوشت

 ("دياكم نم انهناف كنع ارذعو كل هَ كل هبنمل كريغ ةلفغو كنلفغ

 نيردابملا نم كياو هللا انلعَج ممزييمس ىف نيسلا دعا هدياصمو ىوهلا

 هللا ءاش نأ هتمعن ليزجو هنحرب هيدل نيصلخملاو هيلع نيلبقملاو هيلا

 !ًدمرس كلذ ىلع كمخل هلو ىلاعت
 ه) 82. 18, 24, 227

 1) 1ص 2. 220166 20 كردتسأا ذل ع1 161 2) 2. كلك

 8) 0. اهامر. 4) 0. 5530 هن. 5) هل. ددا5. 6) 0. مرتذ» تدم

 مكيوانرما جربو تددوابما عردطيب ددودرد
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 ةبوتلا ىف عباسلا بابلا مسرع

 كنيعب هارت اب كلذ ةكح كزييمتو كلقع لضفب ربتغاف (4527025 77733

 ليق دقو كمهنو كلقع عفادت الو كريغ هب كربخي ام ةّمح نم 0 رثكا
 ” اًججح تناك هيلع اهودر ناو اهوحبر اهوليق نا اًمعن هدابع ىلع هلل نأ
 " لقعو بلو عافب ىخا اب كيلع معنأ دق وعو لج هللا ناو امقن تدلع مث
 ا هللا ةلعن 6 دوعت نا رذحا رث ريذخلف .كاوس ىلع هب 6 تلشن ملح

 اقفر كديدست فيرط ىلا كهبنو كدشر ليبس ىلا ككرح دقو كيلع

 كتيصعم ىلع رارصالاو كتلفغ ىلع ماودلاب كل ضري مثو كيلع اقافشاو كب

 هلوقك هقلخ ىلع ةجرلاو ةقفشلاو هلعا وه ىذلا لضفلا ننس ىلع ايرج

 خايفصرو مدد رد ذزنا د دورا تام لاقو (ةااثزنو ذد ذزن دصصح) ذدذ م دام

 كركن مث خيبوتلاو عيرقتلاب مث نيلو فقفرب هللا كادن لكقف

 هيلا ءاغضالب عراس مث عراسف هيدل ةبوتلاب ردابتو هيلا عجرتل هباقعب
 اهل ىضر امب اهل ضراو كبر اهل ريخم ام كسفنل ريختو هيلع لابقالاو
 ىلف كسفن كيلع تناه اذا كنان اهب نواهتلا ىلع لسكلا: كلمج الو كقلاخ

 دعب نآلا كل لوقيو كبلق ساوسو كعدخ نا. رذحاو كيلع مروكي ءىنت

 هيلع كرت نا ىغبنيف هرفغتساو هللا ىلا بوتا ىرع للج باهذو ىتلفغ لوط

 هزل ؟دميعحرم كد داازص دد زلامدنتا خصق ىف ىتعمل اذه ىف ىبنلا هنيب امب

 لثاوالا كلذ لثم دقو ةنصقلا رخآ ىلا (4 ال ماقال !طمتانط ماك 2

 املف ميظع داو زارج ىلا ةرورض هل تيناكو ةبطف رودب هعم نك صخشب

 عطقب ده اعبط ىداولا ىف رودبلا كلتب ىمر هتيشاح لنع فقو

 نم ءملا عطقني ملف هل تيقب ةدحاو الا ايلك اهب ىمرف اهب ىبداولا

 ىتلا ةردبلا هذه ٌسُح ىداولا ىف ناك المل لق كلذ ىلر.انملف اهلجا

  18, 2117اظظغ. )4  .25,8 .29 8 .29,2145,9 )6 .8 ,9 106166 )5

 1) 1هطلغ ذزص 1. )2  0. 2: 2. كيلع هنم الضف. 83) 2. 27. دوعت

 كيلع هل ع



 فمنك

 تطخسا اذا كنا ملعت ىقف كلثم قيلت ةلماعل كسفن نم هاضرث
 نع كسفن لطمت ال كنف كسفن ىلع كلملا باحصا نم ةطخ ىف 0 لقا

 عم هباقع نم نامالو كنع هحفص ىف هيدل ةعارضلاو هيلا © ةبانالا

 هردابت كنا ريمالا فيكف ريزولا كيلع طخس نا ىرحاو كلذ نع هفعض

 دقو ©6هباقع ةلجاعم فوخ راذتعالاو ةبونلاب هيلا عراستو رافغتسالاب

 ميكلل لوقك رعو لج هللا ردق نود كلذ ذيفنت نع هفعض نملع

 هكلم دافن ةعرس عم (ماالم) رز دنع 5د ذإلا 5 »د دذد د5 حاد و5

 زاوجو ضعب نع رومالا ضعب ىف هلغشو هلب مسقتو هتلود ضاقتناو

 نع الضف رومالا رهاظ نم هيلع ىفخ ام ةرثكو هيلع نايسنلاو ةلفغلا

 هدنع كبنذ رافغتسا ىلا ةردابملا نع رخآتت ال كلذب كملع عمو اهنطاب

 نم ىخا اب ىيحتست ال فيكف كنم هلبقيو كنع هيضري ام ىلا ةعراسملاو
 هيلع روجج ال ىنلا انراكفاو انلاعا نم رهاظلاو نطابلا ىلع علطملا انقلاخ

 الو همكح نع انل رارف الو ءىش نع ءىش هلغشي الو نايسن الو لمه

 الو هيدل ةيوتلاو هيلا ةبانالا نع رخأتنو هنع ضرعن فيكف هكلمل ءاضقنا

 ةيرق لها رذني لثأق ناك نأ ولو انتذم مارصناو انلجا ءاضقناب انل ملع
 الجر ناف ةرخآلا ىلا ليحرلل اودعتسا سانلا رشعم اي ليقيف ةنيدم وا

 قل ,نم سيلا هصخشب ىل ملع الو رهشلا اذه ىف مكنه نقلا ١

 وه نوكي نأ فوخ نوملا نم رذح ىلع نوكي نأ مانم دحاو لك ىلع

 ىف رهش لك ىف توملا دعاشن نحو هل ثعتسن ال فيكف ىقوتملا صخشلا
 فاخن نأ انيلع بجاولا نم سيلا ناويلل نم اريثك ادلع ىنغي ةهج لك

 ولو اهيلا ةجالل لبق انداعمو ائداز رومأ كقتفنو. رهش لك ىف انسفنا ىلع

 مرن 55د لقو  (ة رصصالل د85 7# ت١٠ دا مع انلثاوا ليقك دحاو مويب

 «ه) ط». 21,1. )5  ةطوؤط 11, 0

 1) ى. دم ويم 908. 2) 0. صدصا» »#8. )8  0. هتيقاعم.
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 ةيوتلا ىف عباسلا .بابلا مر

 ' نيلووسم هلاح ال نحو لاوسلا اذه ىلع كباوج نوكي اذامف ملع ىلع
 "اه كلذ نع باول نأ ىخا اي ملعاو 0نيلهم انمد ام باول ٌقعأ
 ع كردأ اماذ كبر نابضر ىلا لصت كسفن محراف انلوق نم ال انليع نم حرك

 نم ىخا اي ظقيتساف ةمادنلا طيرغتلا © ةيمثو هرداب نم ميلا ريخأ
 " ىلإو مكف كدنع هلل ةعيدو مركا 2 ىتلا كسفن ىلع قفشاو كتلفغ مون
 ”لبعلا لعفي امك كوخ اضر ىف كرع 6تحفنا قو قاوتلا اذه ىَتَم
 00 تق رعلا نأ تسملع دقو كبر اضر ىف كمانا ةيقي كردتست الفا سلا
 . 1 :ققف («تحادم مديجكمرا داب» هدد مع انلثاوا لوقك رصقا ةلاحم ال :يبقبلاو

 - تضرعأو ةيناغلا اينللا اهب تمركا ةفيرش ةيلاع ةمع ىخا اي كل (* تناك
 . عفرالا لكماو فرشالا ناكملا ىلا كتيف عقرت الفا كل ةيقابلا كترخآ ع

 ' ظكببقلا باب مان ام متتغتو انب' هيلا ةعوفرملا مهلا عضتات ال ثيح
 5 صح هلوقك ًادوجوم رذعلل لوبقلاو انكمم نارفغلاو هللا ىلا احوتفم

 رذاحأ ام ليلح لبق رداب رث ىخا اي ردابف (6 212 طاح ال0 ةئطنح

 (6كلثم لكاشي !رظن كسفنل رظناف ةقث ىلع ممي ةايح نم نسل ذا

 0١ قيصلا بابلا نم لخد هبر اضر ىلا لوصولا دارا نيو كلقع نزاوبو
 هيلا نوردابمل الا هلاني سيلو ريقل ("لعاو نورباصلا هنم لخد ىلا
 ملل دالد صل داقد> 507 دطد3 )ل 77 مع انلثاو' لوقك دوك نوعراسملا

 ةصانب ممصخصمم مل ما ىلملا لقو (ءد>طادا مدع راح تالا هد

 "ال قلخب هلماعت نأ كبر نم متساو كسفن ىخا اي ٌبساحن (4 افق

 هر قطحاط 11, 10. 5) وه. ةذر 6. ه) قطصأط 7, 20. 2 25. 119, 60.

 1) 85 116 مق. ,هطآ ”هوود 065 عكس 1). انبابج 1. اليمم تمت ام.

 9) 2م. حدد رم مذرو 0. 2. مدمصأطيب دوز مكصضل 2. 53 داونغ 50 0

 مصيصحدأ»# هام ”ظيعحدأ#. )3  2. تينقأ. 2 4) 2.2. كل تيار كقف.

 5) 4.2. كل 6) 2. 2. 5200 دبع 1283 4 طوس عنوجام دددذ اصيل



 هيه حب

 0 ةيوتلا ىف عباسلا بابلا

 مسجل ىف هبحاص ملظ ( ناك ناو هل رفغيو هيضريو: هبحاص ىلا هسفن نع
 نم ناك ام ىف هل يمسي .ىتح ءاضرو ةبحص هل هبلق ىف هللا لخدا ضرعلاو

 باغ نأو (ماط# هادا تحج حذر تدم دذدد اد مالدد هلوقك هيلع ةناودع

 ناو هل رفغيف ملاظلا هيلا (©بوتي ىتح امهعابتجا هللا © رسي مولظملا هنع

 ىف هلم فيوصنل هللا هقفو لاما ددع ةيمكو نيمولظما صاخشالا ليج

 ناينبو سانلا اهب عفتني رابأ رفحو ةرطنق ءانب وح لماش ماع حالص

 ىتح روهمأمل الص هيف امم كلذ هبشا امو ءاملا نم ةيلاخل قرطلا ىف بابجا
 ىلع هلام فوص مولظملا تام ناو ملظي ل نو ملظ ىنمل هحالصب معي

 نوم كعب كلذب هرارقأ ناكو هضرع ىفو همسج ىف هل هملط ناك ناو هقشرو

 انلثاوا ليقك (4 هل هللا (ة رفغ' هفاوخا ىم ' ةعامج ةرضع هربق كنع مولظملا

 صد صيخمر جداول ادد ذزل ١ هجاطالالا مدع ادد تدازال <00 ىنعملا اذه ىف

 الا بئذملا ىلع ةبوتلا رسعي سيلف (313 202720 77:021595) 571“,

 هبلقب هللا ىلا برقتلا (دارأ نم اماو هريهض شغو هنين ثبخ ةهج نم

 تقي لب عنام هيلا لصوتلا نم هعنمي الو ههجو 4 ةبوتلا باب فلغي رف
 هلوقك هنم اناسحاو الضفت داشرلا ليبس ىلع هّلُْدَيو ىحهلا باب هل

 ددرجطرب اذ مرج منم طصاقمدلا لقو (مدددد حديجمرت محلل رد ذر طا دمنا تانم

 لدقف (7285237 ذدذ ام دادم) لاقو (2 انزل ذدد1 7دد5 ذدد اذاهددم >5 مدام

 كاردتسالا هوجو نم كل ثنفشكو ةبوتلا تابجاو نم كا اي كل كدا

 كنع ةرذعملا نعطقناو كيلع ةكذمل ثماق ام كبر ةعاط ىف كريصقتل .

 تينا ام سينا ما .لهجت . ملف :تلهجأ كلأس !ذا (!دغ كبرل ليقن اذامف

 ه) طع 16,7. - 6) 3حسقم 816. )6  طه. 25,8. 4) 11 ا
 6 2و. 145, 8.

 19 0 2. 2. ى مناك )17. تقم. ف 17 تالا مس

 18 110. 77. 5) 1: هيلا: برقتلاو هللا ىلإ .ةييتلا. .٠ 6) 37- ملو تيلبح اهل

 كح الب تينا اما ثدتا ليعت دا لججت

10 

15 

20 



10 

15 

 ةيوتلا ىف عباسلا بابلا م

 ءوس بهذمب اممق ّلضا نم ةنم ةبوتلا رسعي اممو (6177337 5# قط

 فعاضتيو كيؤي هبنذ لاؤي الو لص لصق هداقتعا ىلع لجو مل دحدبا
 معصم زارع تددحم مع تدا7 53 انلئاوا لوقك هل نودقتعملا موقلا داز املك

 (ةدحلسو مريزرذ دودو ردمدهمم رع ةدودج ميم وصمم ذول 5١ ذ د

 ذرب (ءدصلات دج دذم حدودص مخص تاددص ميم طرقا ماض هاند“ (© اولاقو

 ”" [م[لهب فحلي لقو بدت مع اطرمت دال مطل دا مالدت“ تاداقك

 ىهنلاو هيلع فكويو (هب رماي نأ فورعلاب رمالا هنكما نم ٍفنصلا

 ا ٠ لل- ناع ىطيعرلا قفط نع ددعتت :نراغت مقل دنجب ىهلمخ وكذلل نع
 فيرط ىلإ عادع الو مدشري ثو اولضف جتلباقم نم ءايح وأ هل عانم ةبعر
 (2 اهمدإج حاط اطحا ماطل ااازلد الاثثا 05 هلوقك كلذ نع بولطم وهذ ىدهلا

 رشاعلا لصغفلا ْ

 نع باول ىف لوقت ةبوتلا هيلع ترسع نمل ةليخل هجو فيك اماو لاق

 هجوب اهكاردتسا رسعي ىتلا بونذلا نم اينذ فوققا نم نأ كلذ
 بونذلا نم نوكي نأ امأ نيرما دحا نم ولخإ سيلف ةصوصخلملا ةبيتلا

 نيبو هنيب ىتلا بونذلا نم نوكي نا اما, طقف هبر نيبو منيب ىتلأ

 ىل نيف ناودعلاو بصغلاو ملظلا بورضو ةقرسو ةنايخ وحن سانلا
 رسعي ام ىف انهدق ىتلا دوجولا لحال ةبوتلا هيلع ترذعتو ناك نيبوضلا

 هتقاط ىف ىتلا ايطورش عيمجب ةببتلا دودح مرتلا اذا بئآتلاذ هنم ةبوتلا

 ليهيو هتبوت نم رسع ام هيلع لهسي رعو لج هللا ناف اهنم دتنكمو
 عسوبو هبثنذ نم ابيرق اجرخم هل لعججو هنع رّدغتو هيلع ىفخ ام دنع

 عطق مارح نم كلوا نم ىف انيكذ ىتلا مراكملا باب نم ناك ناف هيف درذع
 هاذا الام هللا هاطعا لقاومالا ىف ملظو ةنايخ ةهج نم ناك نأو وثالا هللأ

 4) لوس. 9,4. 5) قطدلط 9,18. ) 116 15, 30. -2) ظه. 33, 5.

 1) 1م 2.1. ةهطآغ هيلع دكويو ذم 1. همعط دنع ىهنيف. 2 2) 1. ]و8 لام.

 7 4 م دك و ا



 1 ةيوتلا ىف عباسلا بابلا

 ددؤد هددرد مج مطرب رذ ريع حددصارب طكذم مدور طرد تدم درصمأ مد

 ناسنالا ةداع ترج ام اضيا هنم ةبونلا رسعي اممو (« ت78 طالت رد

 لهسي ال ىتلا ةيعيبطلا لاعفالا موزلك امزال ييبقلا لعف هل راص ىتح هيلع

 جرب داذ مدحت لاقو (ماجذد مازلت دما ددحج تزازنط ؟دضذ لق امك انهكرش

 كفس .اضيأ اهنمو (مالد 7705 دورت ظدات حصرس هر ؟ضاددددسم دضإلا

 ةصق نم تملع امك ةميغ بيبستب وأ شطبب اما ءابربالا لققك ءامحلا

 نشطب مث الوا ةييبنلاب ةلتق ىلا ببست ىنلا حالتد7 الا ىف 720797 7

 محل زاد ططا) مالدد مات الدق“ م75 ديد 257 هلرقك كلذ دعب جب

 فالتا ىلإ ببست نم اضيأ اهنمو- (27د داق كاثال تانج تاططرلا تالطالل

 هبحاص ئضري نأ" ىلا هل ةبوق الق ناطلسلا ىلا هب ةميننلاب مياس لاه

 دات هلوقك هل رفغيو هنع مفصيل هل ناعنالاو هيلا ةبخلاب اماو هلامب امأ

 مررز» رع كرا صام ممتصاطالال مرج مدعوم حرجدطر» هداالا مان دساس مدرب

 لسنا رث 77525 ادلو كلوأف امرجح ىلأ نم اهنمو (ءطضا# جالا 0# 5 ذ»

 ال امم طلغلا اذه لثم ىلا كاردتسالاو رشتني لازي ال راعلا ناف ”735لا

 (مكدعم ردد جرن مدح موج دج حدططو ررن مرت) موز متت د هلوقك هيلا ليبس

 بايتغالا هناسل دوع نم اضيأ اهنمو (017757 حاد) هالد >5 ادد 53 لاقو

 ىسن دقو هدنع هل ةياهن ال ذأ هتيتكل كلذ لصح. الف سانلل ةعيقولاو

 ناويد ىف بوتكم هيلع ظوفح“ :عيمللو مباتغا نيذلا سانلا صاختتا

 رمد مسيح 5 رس زضدزد د5 ددح» صان صالبحذ »3 تال ليقي هيفو هناثيس

 مرردد مسطوب دو :تدكم حصير حالا مز رصصأ ددد مالح هج لاقو (6 "2

 ىواس كدقف ( 55 ز«ص ومع ردد ددحم صيسد دوم :مصدم دمانص زاك

 رص” صزبدد ان اولقو مراكملا باكتراو ةقرسلا عم ةعيقولاو بايتغالا

 ه) "د ةسصتفط 16 . 5) 0362. 9,4. 60 له. 13,23. 2 2) | 80
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 ةيوتلا ىف عباسلا بابلا 1

 كاردتسا مأرو هريصقت ىلا هبتنا اذا ةايلل ديق ىف ماد ام اهنه ةبوتلا

 | ودي .هبنخلا نم. ةيرتلا نوكت نا هيلع .مزاللا نيو هير دنع هطلغ
 رييصلا 6 وس بدلقلا نضئاف ىف بنذلا ناك ناف هنكما نأ بنذا ىنلا

 نا ىغبني هنم ةئبيتلت كلذ هبشا امو دقللو ىغبلاو دسللو داقتعالاو

 مهل ةحاسلاو سانلل ريخأ بخو داقتعال نسحو ريمصلا الصب نوكت
 هيلع هللا مرح ام لكا لثم ندبلا حراوج نم ةحراجي بنذخلا نك ناو
 ١ ةلشلل ناميألاو دايعالاو توبسلا .لخبو هنع هللا .ىهن ام” نايشفو هلك

 لال كلذب هنم ةبيتلا نوكت نأ ىغبنيف («فقح اهب عطقي ال (؛ىتلا
 كلذ ىف بلقلا ةكراشم عم هيف اطخأ ناك ىنذلا عونلا كلذ ىفو

 هتايح ةددم ىف ناسنالل نكمم برضلا اذه عيمجو عت هللا (:صالخالب

 نم هسفنل ريهطتلاو هنم ةبرتلا لصق اذا هزييع ةقك عم هلجا ىخارتو

 طينطو ف تصد حصد“ تم»# ميكلل لق اذه لثم ىو هّبر دنع هسند

 وتنسعي لقف سانلا ىلاو هللا ىلا بونذلا نم ناك ام اماو (« 85 775

 هناكم (6 كلعبب وأ هتوممب ميلظملا توفل اهنم هوجول اهنم ةيبتلا ناسنالا ىلع

 اهبحاص ىلا ةمالظلا ءاداب هلم ىفي الف رئاظلا لي نع لامل فلتل اهنمو

 هضرع ىو همسج ىف هملظ اميف ماظل صمسي ال ابر مولظملا نال اهنمو
 ١ ملظ 6 نمك هيف. هملظ ىذلا لاما ددع ةيمكبو مولظماب ماظلا ليج اهنمو
 ' 2 مُتصي الب مصاخشا ىلع هوييم تبثي رطل ام ةنيحم لعا وأ ةيرق لعا

 هلاثما ىف مار لاما قارغتسال اهنمو اناودعو اروج عانم ضبق ام دلع هدنع

 ون (لاللل نم ةريثك ءارجا كاسفب الآ هنم هجارخاسا لهسي (5الف لاللل نم

 مجددم ذد زتمزلوم» هددصارع بص مدح مدددح جددت تددص كد مع لثاوالا ليق
 ل

©( 2*2. 9,12. 

 1) 0.2. 2:ىنذلا عونلا نم. 2) 0.2. 751 همف .16١ 83) 02 | ةيتبعلاو .

 4 4) 8ءطاغ ةص 1'.: 1. عطقي كلا 5) 8. 7. صالخالاو دسقلاب.

 6) 17". اماو .دناكم دعبل امأو هتومل اما. 7) 1888. )252. 8-8) 8هطاغذس 0.



 وخلا ةنينلا 3. عياسلا باملا

 ّكشا امز مدل ليظف بونخلا نم ّدشا وع ام مكيلع نيّضخل بغا ١

 انلثاوا اولق بئاعلا اذه لقثم ىو 0 يولو بجحعلا مل لق بونخلا نم
 مسقلاو (ه0دإل5 م١702 هاكازحر هما زم رحال مدااقت الدال د مع

 »م5 طاظاد ىو اهنع هاهن رئابكب هبر ىصع دق بئاشلا نوكي نا ثلاتلا

 امو تا طالادان“ حانت الذ لقم تاطاثا اح مطاطا صخد مد اتا ماقال

 ةبوتلا طورش ةبفوتي اهنع هطلغ كردتسأ 2 وئابكلا نم كلذ هبشا

 هنكي .امب ايندلا ىف نحمي ىدح الا هل يصبي ال در ناف اهدودحو

 (ة مع انلثاوا لق هيفو هبونذ عيمج نم ىقنتسي رث هيلع ربصلاو هلامتحا

 مددنم مدئانم مانزلا ردك مدد ماطاطأل مدد مد تالين ماهزلص مذ هاد طال دك

 حالدددا هرسنم مداد طدددا (مدطيعتات طحقدم مطاط تدمخ )؟كلطال مالكم

 رن ىلا ماصلاف (7)4طاطن دال 535 515 زال” دقاد' د8 لق ابكو مالا

 ةلاحص هل اهنع بئاتلا نم لضفأ ىصاعملا هذه فرتقي

 عساتلا لصفلا

 كلذ وسع باولل ىف قوات ال .ما .بشذ لك نم ةتببتلا لهستلا 00

 هللا نيبو 0 نيب ىتلا بونذلا اهدحا نيبرض ىلع بونذلا نأ

 نم قاونلاو ةثيبكل رئامصلاو ءوسلا ناداقنعالاو هللب رفكلا لثم طقف

 ريغ بنذللا اهيف ملظي .9 ىنلا حراوجل ضقئارف نم ريثكو بولقلا ضئارف

 بونذلا ىناتلا برضلاو هبر وما هنايصعل الآ هيلع ةيانج الو طقف هسفن

 ةءاسالا بورض نم برض اهيف نوكي ىتلا ىو هبحاصو ناسنالا نيب ىلا

 عمجيف ةضارعا ىف امو خلاوما ىف اماو جماسجا ىف امآ سانلا ىلا ملظلاو

 امف اضيا سانلل ملظلا عم هبرل هنايصع ىف هسفن ىلا هملظ اهب بنذملا

 هيلع لهسي كقف طقف هبر نيبو ناسنالا نيب اياطخلو بونذلا نم ناك

 ه) 8و«جءطقصأاط 34ه. 5) لوطصص3 860. 60) 28.89, 33. 0) لوو. 22, 4

 1 ءايربكلاو.
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 ةيونلا ىف عباسلا بابلا 0

 نماثلا .لصفلا

 سا روس الب ل يو 0

 رهف لوالا علا نع اا ارو د ركع رو اصلا

 ظاالااللا لثم طكد مد )اناث تنال تاالط ىف هريصقت نع بنذلا ناك اذا

 هناسلو هبلقب هللا ىلا اهيف رصقملا بات !ذاف كلذ دمبشا امو :230لأو 2515لأو

 عم ىيتساو كلذ هل هللا رفغ اهيف دهيصقت ىلا دعي رثو هلع ىف دهتجاو
 7 نيك بنذلا نم بثاتلا ليق هلثم قو اهيف رصقي لل ىذلا اصلا

 حدااقام جاثالا طدد مد )اما مثال تاالط ذال ددال (ءمع انلثاوأ لقو هل بنذ

 مسقلاو مداط»# جدااا دج 202 (ة طعام 15 اماما دان طماط 77

 نيكي نأ كلذ رشف حاصلا ىلع بئاتلا هيف لضفي ىنلا وهو ىناثلا

 بات رث ماد 52 )ا تاثئالط 85# تاالا نم اريغض ابنن بنذا دق بئثاتلا
 دع بع قع

 ناكو ههجو ةلابقو هعاذح بنذلا بصنو اهطورش عيمجع ةلماك ةبوت اهنع

 نم فول هبلق ىف لخدو هللا نم ءايلل 0هلجخا دق هنم رافغتسالا ماد

 هعضاوتل اببس هبنذ ناكف هلل اعشاخ اعضاخ لازي الو هسفن ترسكناف هباقع

 هتكتسي الو هلع ماص نم ا ب ل حو

 ىلع (©لضفي ىنخلا وهف للولاو اطخأ نم هريع قلب ظفحايو هب رخفي الو

 عضاوتي ال ماسلا ناذ :ههبشا امم بنخلا كلذ بنذي رث ىخلا ماسلا

20 

 هلمعب ويصعلاو ةغنالاو وعزلا هيلع نموي الو انركذ ىخلا بئثاتلا عضاوت

 ةنسح برو اصلا نانسح .ةلمج نم بتثاتلل عفنا ةئيس بر ليق دقو

 همولو عضاوتلا نم هبلق الخ اذا بئثاتلا تائيس ةلمج نم اصلا ىلع رضا

 نكي مل ول هتذمالتل نيحناصلا ضعب لوقك ءانثلا بحو ءايرلاو بجعلا

 ه) 1جحسصت 86ه. )5  لهل. 3,

 0-11: دتتحيع. ١ 2) 2: ظفحاي.



 م ةيوتلا ىف عباسلا بابلا

 خصق ىف هلوقك اهنم ةيوشلا طورش لامكتسا دعب ةيصعملا ىلا ةدوعلا اضيأ

 ذرل ؟مصوام ميم تدربل زددرب ميج نحرب مكذربط نر سوكر ذيج مرج درع ددكت

 نو ةيصنقلا رئاسو (هطاطاللا) طولا تاتدالال مج اتا زد تزلج تا

 عالقالا دقتعيف هع رخآ ىف ةبونلاب هسفن ىجري ىذلا اضيا اهتأادسغفم

 هيفو هبرل عداضلاك وهف اهنم هتوهش ءاضقو هلما غولب دعب هيضاعم نع

 (ة دلال ملاشزلو رودد مدقدرد »8 داما ماق»س دطاصت 5د مع انلئثاوا اولق

 درج دحت مدرب دنادرج ”هنضد :!ذهم قانك رك اًهتَبَكَأ ىتلا ”متانق لأ ىفو

 دطرو دددربم ذيب ,تدحع دضط دح دج خدر طيبك ال ,ضحط ماصح تاو مت

 ,خاررح مذ دريك طاصم دد ازيد طنا كح خم :ريدد نط د ,حالص مرق دذ مدان رمترأ

 خر دد ,ممالو صرح كدرعص ذر ,تاتنطا ةرقطا ذ529 اذ مكزلو مرو د١

 رنج مطو» مرر طذد مضت هد اما ت١ ادد مارال جرم ,ممادرم رق طدرو مزرم

 رذ مدرج مدحاذ دامالق دذ ظللت م١ كد مرو تازنو "ممر محق ذربل مت

 ,طوطصم دحر نجع

 ضعب نم. بوتي بتئاتلا نوكي نا اضيا ةبوتلا تاحسفم نمو
 ىتلا ىصاعما ةلسج نبع يرخإ نأ لثسم اهضعب ىلع رصيو هيصاعم

 ةمالظ نم سانلا نيبو هنيب اع مخ الو اهنع بوتيو هللا نيبو هنيب

 دامو ذا مم-صخص 55 )»8 هت ليقي هيفو كلذ هبشا امو ةقرسو ةنايخو

 ”جصطمل متدرب 013 اناا هدم (0 ىنعملا اذه ىف انلثاوا لاقو (مةذازن دق

 مرطدم ذدد ذدزم رظدمر» دجدذ ركن مورصاب مط مضرح مك ممذ مد دراص نال

 مكارخا (م دمعت مطددم رم رمصطرت رجرم رودرا مزدرما رذ مدرب ريذ حددت

 6 باتكلا اذه ىف ةمدقنملا باوبالا تادسفم نم انمدق امو 217777 هل

 بابلا اذه ىف (ةاهرييركت نع ىنغ ىف اناو ةبوتلل ةدسفم اهتلمجت

 ه) لول. 34, 8776 5) لمطتقر 886. .. ) 81.1114. .0) 1'ةعوتتتاناط 16 هن.

 6 طا. 28, 6

 1) 5. مصدصح 1. ]وه هةطدصد .. 2) 108. بابلا. .8) 0. 2: اقركذ.

10 

15 

150 



 ةيوتلا ىف عباسلا :بابلا مع

 ملقت ام ىف اهرثكا تركذ دقو ادج ةريثكف ةبوتلا تادسفم اماو لق.

 | ىلع ماودلا ومو ةيصعملا ( ىلع راصالا اهتادسفم مظعا نمو بابلا اذ ىف

 0 ال ليق دقو كلذ عم هتنوت حصت الف اهنع عالقالا نع 0رخآتلاو اهلع
 7١ كلنو 6رافغتسالا عم اهيف ةريبك الو رارصالا عم هللا ىصاعم ىف .ةريغص 5

 | 0115 يفند .ةرملب نواهتلاو ىضاعللب فافختسالا ىلع ليلد .راوصالا .نأ
 5 طع حدك رطل ركلات لاه رطح 772 تاقالال دشن 28277 لوقي حبيفو ةباقعل

 ةيصعملا ىلع رارصالا ناذ. اضياو (ه«زالدال 2705 25 اتضالل تضدحال تدل ا

 اهنع رفغتسا اذا ةيبكلاو اهيلع ماودلاب ربكت لازت ل اهناذ ةريغص تناك ناو

 بعذت ىتح رغصتو ©نقنت لاؤت ال اهناف عت هللا ةعاط ىف ايكرتو اهبحاص 0

 2 طيخ ىلا ىوق الا ةبيتلاب اهنم اهبحاص ىقنتسيف تاتيسلا ناويد نع
 7 هلصا نا تملع لقو ةريثك ارارم .فعوض اذا هذشا امو هاوقأ ام ربوخل

 ١ انغيرصت لاط اذا ميظعلا سنوطلا ىرنو ةدودلا باعل وهو ءىتن فعضا نم
 0 اذكهو فيعض لك فعضا ريصيو عطقني ىتح فعضي لاو ال هناف هل

 اهلقثم كلذلو (رافغتسالاو رارصالا دنع ىصاعملا“ نم (*ةريبكلاو هريغصلا لاخ 5

 (ة طيح مكدالت مددازلزل ماو دطدصج رازثزت >تاقاط 325 هلوق ىف اهب باتكلا

 كتيصع نم (6 ميظع ىلا رظنا امو تلي ام ريغص ىلا رظنت ال ليق كقو

 ملع كنز نا ىغبني لب كتريرس ءوسب سانلا لهج كرسي الو وما
 نم رثكا كيلع هظفحو كرهجو كرس ىلع.هعالطاو هيلع ىرطنت مب هللا

 مداطد الث هلوقك لفغي ال وهو لفغتو ىسني ال وهو ىسنت كنال كظفح 0

 اهتادسفم نمو (45:253 طالد ةحاضح مكات” طمتطت لاقو (متاقزسب مذ حصد

 ٠ , 12لوو. 65, 6. 04) لو». )  الادصتتم 15, 5) لوو. 5ر18. )64-.

 0-1 مطل ذه 0 2) 2. عالقالا 83) 0. قدت. 48.3.
 رتابكلاو رئاغصلا. . 5) #هطلغ ذط 2. 26) 82. ةمظع. 227) 1. ميظع

 درمأ تبيصع ام. :



0 
 اال ةبونلا 3 عباسلا بابلا

 دجوي سايقلا اذه ىلعو (م ادمنت دهتج دطاز مدرب اد تطانن مال رلاسا»#

 أرصان هتعاطلو اًمعاد هللا ىلا لازي ال ضرالا تاهج عيمجو راصعالا عيمج ىف

 هالوم ةعاط نع راغلا دبعلا لثم بثاتلا اذه لّدمف اًدشرم هباتك ىو

 فارصنالب هكَشرو هاوم نع هرارف ىلع هتوف هالومل اهصان !ذبع ىقلف

 هلبق هيداياو هيلع هعن ميظعب هركذو هنع ميفصلاو نافغلا هل نمضو هيلا

 هباقع كيدشو هللا ناكتما ىأر اذا ثلاتلاو هيدل بانو هبلا فرصناف

 هللا ىلا بوقيو هب' ظعتيف هللا ةعاط نع جورخل نم هليبس كلس نم

 لضنا أذا هالوم نع قبألا دبعلاك وهف هماقتنا دكيدشو هباقع نم !,ذح

 هالوم ىلأ ابغار فرصنيو هب ظعتيف هلثم هنع رف نمل هباقع نم ناك ام هب

 عت هللا لوقي كلذلو هيلع ةبوقعلا لولح لبق هبنذل ناوفغلاو هنع وفعلا ىف

 () حدازود ديرب درج مرج مرهم دمرجد مصارع مدوممد مددع زمدست مص مذ

 رعش املف ىولبلا بوربض نم برضب هيلع هللا باقع ليلح دنع عباولاو

 فبالا كبعلا لثم هلثمو هتلر نم هللا ىلا باتو هنلفغ نم ظقينو هبتانا هب

 هتعاط نم هرارف ىلع هلاكنو هباذع ىلوتي نم هيلا لسرا ىذلا هالوم نع

 ىفو هنع وفعلاو هنارفغ ابلاطو هبونذب انرتعم هالوم ىلا رف هيلع درو املف

 ذو ددردوحرول رج ذو) مصرلل مماطد هدكارلا هدكحو ميجاطد ادد ليقي هلتم

 (ةا صادم مك ددوذد دعم ريددال ردجذرب اذ ددص ميج مكرد رذ دالطحا لاقو ( ثا

 بتي مث نم ةداعسلا ىف هنودو لوالا هجونلاب هللا ىلا بوتي نم كيعسلا

 ىتح بتي مث نم لوبقلاو ةداعسلا ىف هنودو عش هللا عيرقُت هدرو ىتح

 ىتح هبتني مل نم كاردتسالاو لوبقلا ىف هنودو (©هنيشاح هفآلا تذح

 نارفغو هتبوت هللا لوبق نع نيبئاتلا دعبا وهو هيف طروتو هب باقعلا لح
 هناسلو هبلقب رافغتسالاو كرتلاو مدنلا نم رهظيبو هللا. ىلا بوتي ىتح هنّلز

 © هتاتيس نع (زواجتلاو هتبوتل لوبقلاو هنع حفصلا بجوي ام هناكرحو
 4) 01040دككس 720. 5) آه. 18, 28. 0 1,27.>2. 2) 11 0طض 12

 1) 24 1 2) 2. 0 83-8) 1"هط]لق 12 0. 2.
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 سداسلا لصغلا

 - بايسأ ةعبرأ لحأ نع نوكي لدقف ةبيتلا ىلا هيبنتلا هجو اماو لآ

 همزلي امو هيلع دهن رتاوتل' هرابقعاو هبرب ناسنالا زييمع 0ةوق نع اهدحا
 نع 6نقتآلا نيعلك وهف هيهتو دما قنع فوقولاو ذل ةعاطلا نم اهنع
 فلس ام هرفغتسيو ابوط هيلا عجر هلبق هيدابا نسح ىف ركف نإ هالوم
 فقيرطل فقفوملا دبعلا وهف هتعاط نع ©رارغلاو هرمال نايصعلا نم هل
 هل بيرقتلاو هنع جفصلا بجوتسا دقو ةاجنلا ليبس ىلا مهلملا داشرلا

 ١ دوم هاما دام هد داش دج 5 ماجن ةجحات دااننط ه8 لمقي هلثم ىو

 (ماطؤزطا )د١ هاذ اد دددصما) ممدانحل مواقد ةميعح زج م مربدابال :دددص مذ

 كتيوت لبقا ىنذ كيلع باقعلا ليلح لبق ايووط تعجر نا ديري

 نأو ىتعاط نع رفنت منو (*كناثوا كنع تيفن ناو قيدابعل (* كيفغطصاو

 | دوا دروعشلا كني :كرابتتك ىايزويرا اذقتعم . اكئاص ىعلب 'تمدقا
 13 1552207 هلوق و طرشلا ةلمج نع باولو 77 ؛ةالداثث) 28 هيدقتو

 ىاثلاو (65 تدا5»# مدااثا»ا دع 1202 لاقو. قفاف 2 دارملاو اظاضا“ 13١

 ناسل ىلع امإ هلاعفا وس ىلع هل هخيبيبتو هيلع هللا عيرقت دورو دنع

 ىلع امو قداصلا «هللا باتكب امأو ةوبنلا دهع ىف ناك نأ هرصع ىبن
 الو نيقرلخملا ىلع عت هللا هجح وه ىنلا هللا ("ةعاط ىلا عاد ناسل

 ةروعملا .ضرالا تاهج نم ةنهج ولخ مالو راصعالا نم رصع هنم ولخ

 ان 7١د” حالما »مدان دات لثاوالا لق ام ىلع (6 ف طانلا ناويلل نم هنم

 ممدز ذرب ذا امان ممدح مكان دز دكدصكم رراوتوا ذا طا مصحت مام

 طررب رص مصدر جدطرب طرب يجب ممدح يطرب درر دممدرج طيبصرب» طرت يصب

 ه) لو. 4,1 هز 1121. 3, ٍ

 1) 2. ةذدم وسو تاز. 2 2) 2. دميعذ»# ممطل -ضنملذسجبا 83) 0.1.0
 دريدوربكرب) ومع ديمدمذرع. 44 1هطلغذس 2.12. 5-ق) 7هطاغذص 2.

 6-6) 8هطلغ ذص 1
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 اال ةبوتلا ىف عباسلا بابلا

 ءاقب ال رثادلا لجاعلا  ثألا ةنزاومو اهعم صغن الو اهيف ردك ال ةيفاص

 حدد هانا هم>»> ةذللا فصضو امك هل مارصنا ال مثاد لج مب هل

 لاقو (هااجااج طع اذ حرررا ردددرب مع اص دج مريكالل مرصدمم ماصدد هدا طافالالا

 دزلاد رد هات مدت 3 لاقو (ماؤ هاالاطاقرت جاهد ددد ح١ سوح ألا ع

 ممدال اهرماثن دمر ريحت جدك ممكرا زا مم مزاد مانزل د١ ماكر ذد دما داذصد

 نامضلا مل بجوي رمالا اذه © بنذملا ليصخأ كنعف (0779023 250١

 هيرو هيلع ةّينملا لولح روما قلثناو مينن ىلا دعي ]| ا
 ذوذدجر» 0 0 هقوقح ىف ريصقتلا نم ه2 فلس امل ©هيلع ظخاس

 فوشل م4 همول مسفن ىف كلذ نذرت اذاف (07 20832 <طاالم ١ 1815 ت٠” صو

 هيلع داوم ظخسي ام ىلا ةدواغملا كيت ىلع هسفن نطوو هباقع نم

 عم هتعاط ىع اهلو اهيف هبر نع ضرعا ىتلا ةّدملا ليصخحت كتلاثلاو

 طاتطالل ممصد دان :صتدانن هدانا >5 هلوقك اهيف هللا نم هيلع معنلا رتاوت

 ىف لخدا الو كتعاط مزتلا ال دادالا» 85 ريسفتو (ء”ادالال »5 "ماتا

 (مواطوط»ب 5 ماتدحد 9ددال5 نم فتشم 27232 >تال»# »5 لاق هنك كدبع

 نيقولخملا عيبج ننال نع فيكلاو مراكملا بانتجاو رئاظملا كر عباولاو

 رج دد ذل صماصخم دددد )8 هج لاقو* (ي مطرب» مكرر الاحد تالا 0 هلوقك

 هرمأ ىصع ىنذلا هللا ةردق ةلالج هليصخ سماخلو (8 2705 305 اثق

 كلذ ىلع اهضيبوتو هسفن عيرقتو هنعيرش فاقتو هنعاط مامز نع جرخو

 كلذبو (5'8 جادا »هدحدح »مذ طالق اصيا لاقو ( صو ةددص ”ةذت هلوقك

 تمّدفق ىتلا ةبوتلا دودح مامث

 «) 38. 66, 14. )5  3و3. 66, 24. ه) اكول. 83,1926 2) 1191. 3, 2,
 ه) لو. 2, 20. مر 26. 29, 11.١0 وم)..ظف. 33,15. .ق) ل خطي

 2 126 359,61! 7 ل6: 0ر20 ْ

 1) 1ةطلغ ذص 0. 2) 0. حتدوذ» دسم ددطذ». )8  17, تلال هددت
 4) 8. همزالا
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 ةايوتلا ىف عباسلا بابلأ 1

 7١ نأ ثلاثلاو (ه اال د6 ١الا اولاقؤ © اهيلع لثاوالا ضح ىتلا تاجايسلا

 ' هيلع عنتجب ال اهنم نكمتلاو اهيلع ةردقلا دعب ىصاعملل هكرت نوكي
 ١ ظواتمما تشد تمد ”طض لق امك عق هللا باقع نم انرخ الآ اهلعف

 ' فيخل ال لجو وع هللا نم .ءايح ىصاعملل ةكرت نوكي . نأ عباللا» (8 ل١0
 ' جنيف ليق نمك نوكي الل مثنم هتايحن الو هيف © هئاجرت الو سانلا نم
 ”اززرو درج هيوبرما هزل لاقو (ءرتدطاط» تااثززع تاانط خارج حديبكح تمم

 ا ْ كرش ميبقلا لعف كرتي نأ سماخلو (4 35 اتا تذل داشم 700 55 5

 " ليق هناسلو هقينب لوقيو هيلا ةدواعملا 3 عمطي ال ىذلا هنع سأيلا

 0 اهلوأ ةسمخت اضيا رافغتسالا طووش امو (م0ا» مذ >صقزند] زل هع ميكخل

 70 ود الاه 2552 هلوقك هريمضو هتينب اهل راتكتسالاو هبونذب رارقالا

 هذز+ :زئاثث» *5 لق امك دهجو ةلابقو هتأاذخ اهبصنو امثأذ اهل ركذتلا ىناثلاو

 " ىف ةالصلاو راهنلا ىف © مايصلاب لفنتلا .كثلاغلاو (0 7705 ”ددد >تممقتا راف

 سربح5 مد 'ذزذ 200 لق امك اينحلا نم هلغش غارفو هلاب ولخ دنع ليللا

 ' عباولاو هللا ءاش نا ليللا ةالص لصف فنأتسي اميف نيباسو 22028

 " هقيوت (4لوبقو هنع مفصلاو هبونذ نارقغ ىف امئاد هل فاطعتسالاو هللا ىلا عرضتلا

 (ةجدقرب تحمرو ذر ذكور ميج ذر زر صمود ربذ انررنا نددارم :طيصطت لاق امك

 | ةيصعملا لثم نم سانلا ريذحت ىف هداهتجاو هيعس نوكي نا سماخلو
 6200 دا“ اث77“ © لق امك اهنع ةبوتلاب ريكذتلاو ل هل بيهرتلاو
 ١ ماياصما جدد حازياام مدصأإ# لقو .(مددجم مذ ضيع ردضم دج محكوم

 دفع هللا ئهن ام .لعف ىلا دوعي د نامضلا طووش_ امو (7 7297 7

 ةدلاخ ةيقاب ةلجآ هّذلب ةصغنم ةرثاد ةلجاع ةّذل ةنزاوم اهدحا ةسمخن

 «) قةطوغط 1, 5) 28. 119, 0 ه) :كوق, 29,1932 11:1 )4© 

 ا 3 . 6) م8841. 32439322-  ي) 36ه. 59,12. 0) 28 51, 5+ --8) طع

 كر 10 2 28. 32 2 لمده 3ر 9. 47 28. 51, 15.

 1) 8.17.1. اهنع. 2) 1". تابت دسم تبل. 3) 0.2. مهبعلاب .
 4) 2. لوبقب.
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 سمادل لضفلا

 اهتلبج :نم ركذا :نكل !ذج ةريثكف ةبوتلا دودح طورش امأو لق

 طورش ةسمخ هنم ةبوتلا دودح نم ثح لك ضن اطرش نيرشع

 مدنلا طورش كلذ نمف ةعبرالا اهدودح نم .ثح لك مامت اهب نوكيل

 نم هل فلس ام ىلع بنذملل هللا باقع ليجعت نم فول اهلوا ةسمخ

 -ورر» مداد جادو همددتذيب مذ اذه هلوقك هنمادن كلذب دكاتتف بونذلا

 عت هلل هعوضخو هبلق راسكنا ىاتلاو (م امد 75 ذرل هداج هالط١ تق

 (5 طراطإل حان مدد داثناع ضان ةالد3” هلوقك أطخل نم هنم ناك ام ىلع

 هماعطو هفالك ىف ةمادنلا راثآ راهظاو ىزلاو © سبلملا رييغش ثلاثلاو

 مما >مدض لاقو (مدطاطام) د5 هما )حدد طاث) ذال داوقك هناكرخ عيمجو

 عبارلاو (2 تالكت دددحج هج ددلالال ممتد هامد» دج محمل ممتد 71

 ج:5 155 هلوقك أطخأل نم هل فلس ام ىلع امن نزحتلاو خارصلاو ءاكبلا

 (مطاوططرت ردود مدرمأل مذربص )»>> لاقو (عصحخص كورن روث ذطزن اناا

 نم هنم ناك ام ىلع هرما نطاب ىف هسفنل نيبوتلاو عيرقتلا سماخلو

 كرتلا طورش اماو (0 23733 588 53255 اال هلوقك هللا فح ىف ريصقنلا

 داق ادد الد هدا هلوقك دنع هللا ىهن ام عيمج كرت اهدحا ةسمخ اضيإ

 الاد د)الا لاقو (ةء طا“ متسع طاسداب مدرج ام ردا دا افداقف ةالاقد

 كوكشملا نتاهبشلا لثم ماولل ىلا ىدوي ىئذلا لالخل كرش ىناثثلاو 7

 اوناك هنا نيحناصلا ضعب نع ليق امك امارخ وا الالح تناك نأ اهيف
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 ه) لو. 13, 16. 5) 11 0طخم 1,14. 0 30. 4, 8. 2) 3وهه 8, 8.
 ه) 1980.,119:.28.-2 72) 0061 2,10 -60) 1061-2, 12.7798

 2) ل68. 55, 2.

 1) 1". صخاو 2. زذذال 8. 12. 7535908 2) 0. 2. سوبلملا 330 سال
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 . ةطقالو ازلاظظ )2 هتيصعم ىلع رصأ نم ىف لقو (07722175 )8 ال0 77

 ةيوتلا ىف عباسلا بابلا ادح

 "ناف سانلا نيب دعاشن هلثمو (6 25 7772 دحاا 757 520 طاطا د

 ابجوتسا هنيلا ةءاسالا نع فكلا هتمادن عبت !ذا هبحاص ىلا ءىسملا

 " هللذتو هعوضخ ليللف رافغتسالا امو هبتنذ نإرقغو دنع حفصلا ( دنع
 «(١ م5359 301107 تتاطا هلوقك هنع وفعلا ببس هبنذب هرارقو عت هللا ىلي نيب

 .ةمدض لقو (2 ممصم ريذ كصيعب ذر صم طضاقز ااالث كلذ كض ىف لقو

 )ذا هبحاص ىلا ءىسملا نإ سانلا نيب دقاشم هلثمو (ءاضامم اذ ”الثو

 ةيحاصل نابتساو فصلا هلأَسو هيلا ءاساو هيلع أطخا هناي رقاو هيلا بات

 | جفصيو هل رقغي نأ نود ثبلي رث ًاطفل نم م فلشإ ام لع محتلا دنم
 ' ٠ ليللف ديعي الأ نامضلا امأو نقلل نم هسفن ىف هل ام لوزيو هنع

 / ممر مذ :مذالو 5 ه# ليقي ديفو هانج ام ميظعو التأ ام ميبقب هملع

 واتت ممزنمو داصكرب حزن دمع يذل ددحد مذ هام ذزب انزلاثلاا »5 د2 لق

  دوسك طدرط مدرع مو مجود ددم دمر رت جد صج هكض ىف لقو

 د هبحاص ىلا +ىسملا نمض !ذا سانلا نيب دقاشم هلثمو (ةالان) 725

 ا دابسل ماب ناك رازقالاو كرتلاو مخنلا رهظاو هلأ ةءاسالا ىلا دوعي الأ هسغن
 ف تعبتجا اذاف دنع باقعلا عفدو هنم © يللا ةلازاو هنع جفصلا

 رفخ اهحرش فناتسن ىتلا اهطورشب ةعبرالا دودل «ذع هللا ىلا بثاتلا

 طالاداث' لثم 7ما“ »5 ديف ليق امم بنذلا ناك نأو هنع زواجتو هبنذ هللأ
 ا لخدو ةرخآلا ىف هريخ هضوعو اينللا ىف هباقع هللأ ففخ ااه مانام 27

  لأقو (65 ددجن دمزناد زئاثو ددازخا ذيجر ))>نك »ح١ ءلوقك نيغلصلا ةليج ىف

 0 ([ درج ذيع 5 تببر ذيبداتت دااقط هدب لاقو (عتدا صالات ادصذ دانا تاقط هن

 7200 ه) 3و. ةقر 722 5) قوه 51,15. 0 85 98,18. 4) 3و5. 9, 5.

 2 )2ص 28,18. م 83 346/89:0 و) 8مه 14,420 8) قوم. 18, 23.
 7 لوو. 59, 20. 5 3و 15,19. 2 35. 4, 1 :

 1) 8.2. كلن كنع. <2) 0. مينؤوبكذ#.



 أ ظ ' . اليبنلا 4 عيلسلا بيلا

 نم ( طنقو لجو وع هللا نارفغ نم ستي كلذ هل صضي م نا هنآل

 صصحاد» )5 هلوقك لعفلا جحيبق نم هل فبس ام ىلع هرفغتسي رثو هني

 باول عقوف مطل 7000 2مادد اددد»# طد) انك نصطقاا دال >3 دقدذ

 مدد همر مع ماتذ» ام د»هدذ د8 85 دميبن ناسل ىلع ىلاعتو كرابت هللآ نم

 هسفن ناسنالا ةبساك“ سداسلاو (م 30730 ددددرد رلاثد دانت هيج >3 الاثدت

 ركشلا نم اضوع هل هنايصع نم فبس امو معنلا نم هلبق هلل مدقت امب

 لجاعلا ىف اهمالب ةنسمل باوك ةّذلو اهتّذلب ةيصعملا باقع ةنزاومو اهنع
 مدددرت ددانل مددان دددد ماالد مدت د20 5 مع انلثاوا ليقك :لجالاو

 ترج ىخلا ميبقلا لعف نع ربصلا ةوق موزل عباسلاو (577587

 طر حددد5 52١ هلوقك هيبضو هبلقب هنع عالقالا ىلع مزعلاو هثداع هب

 ىف ءايشا ةعبسلا هذه ذكع ملقت لكنعف (0 537758 5 ذ» تالا 72

 هبونذ نع عت هلل ةبوتلا هنم ٌجصنت بنذملا ملع

 عباولا لصفلا

 بونذلا نم هل فلس ام ىلع مدنلا اهلوا ةعبرف ةبيتلا دودحح اماو

 - نامضلا عبارلاو اهنع رافغتسالاو اهب رارقالا ثلاتلاو اهنع عالقالاو كرتلا ىناتلاو

 هحابقتسا ليلدف مدنلا اماو هريمضو هبلقب اهلعف ىلا © دعي ُاَلَأ هسفن نم
 مددد دروب داما حملا تلال الكلث اذ لاقو (4 "ططرتد >0 ”ةصنج 5 هلوقك هلعفت

 طز حمد انا»# )»8 ديصاعم ىلع رصأ نم ىف لاقو (0227708 55 623 52

 رهظا اذا سانلا نيب كلذ لثم دكعاشن كقو (م”7الال 5 دمربذ صاد

 مجفصلا بابسأ ىوقأ نم ناك هيلا ءاسا ام ىلع مدنلا هبحاص ىلا ةىسملا

 الابد تالال” هلوقك ديعولاو دعولاب هنيقي ةكح ىلع ليلدف كرتلا امو هنع

 ه) الد. 33, 10 7 5) قطوفط 11, ٠ ه) ل661 2, 0) ل و.

 31, 6ه) ل061 2, 14. 7/) لواط م 8, 6.

 1) 17". 2321١ 38 + 2) اد 1". 016 انط1عود 18188. دواعي.
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 ةيوتلا ىف عباسلا بابلا 2 ٠

 ثلاثلا لصفلا
  هنم مضي كلذ نأ لوقاف ناسنالا نم ةبوتلا نوكت اذامع امأو لاق

 00000 ليج ا انقل طبتم دتمرمم مدس دع

  مكذنلا هنم صصي مل نبعتم ريغ ايعاس وأ اكاش ناكلو كلذ هل حصي م

 ر ' قاثلاو (ه حصص هددد :صيعمرلا ريدج ةزيع :زئاقتل 55 هلوقك هنم رافعتسالاو دنع
 / حيبق هلعف نأ هلنع تبثي مث اذا هنال هتليذنرو هلمع حبق هجوب هملع

 هيف هيكحو هدنم ةبوتلا طرش مزتلا الو هيلع مهني رل نسح ريغ هاتأ امو
  هملع كثلاثلاو (5127 70 273120 0 هلوقك عساأو هيف هرذعو عباسلا مكح

 '”دكنلا كل ةرورصلا ةشحت ل كلذ لهج نأ ةنال هلعف ىلع ءارلل بوجوب
 7 هلوقك رافغتسالو مدنلا كلذ دنم عبث هنع بقاعم هنا هل مص اذاذ هيلع

 4(  525 تصدم دصد لقو (مجح» ذزن ةصمصم ريدم تصر ةقطراط ذل ةصيأ د

 018 روج 3 هتاثيس نابيب ىف تباثو ةيلغ ظوغح هناب هملع عبارساو
 .لاقو (ءاطلخلاللد هاصرت كدا هدطذ عض »55# هءلوقك لاجاو نايسنو ةلفغ

 د لمهم هنأ نظ نأ نال (ماقالل "تذيع ذد مزيدذ ترط» مدع ذذ د

 7 هلوقك ©دنع هباقع ©ريخاتل ديلع رصاو رفغتسا الو مدني مل هيلع ظوفح
 ١ مق هدي ازد دذ ذم زد دز محصق مريدص مقال» ةدمص تاقالد )8 د2

 0 (4ليبسو هثاد ةاوادم (دجو ةبرتلا نأ هنيقي :كع سماخلو والك تاقالد

 هتاف ام عجرتسيو هطلغ كردتسي اهب ناو هلعف حيبقو هليع وس نم بلا

 000 قو ع 51,5222 )ظل 19,15 0 كموخ 81,18 2 5و
 7 119,190. . ه) 26 39,34. مز 3:33, 7.0 0 و) 8هه1ة5. 8, 1

 0000 3) طب مس مستو دصق 8. لمع ذص 36م 820ودا ست 2. ةطوب عت ممانسسمأ
 0 1 راذنالا "نعي آلا ةباقع 0 قلخ موالي مث) ىطافل موتلا ام كلذلو

 الآ التق ئبجموأا الو 3793 >3 بج »#5 تذازل 85 هلوقك (2. ددطالاف»)
 (6, ةدوزنو رمذرب ممدو تحصلت بطرز ميجحضمز تتكالد. )2-9  0. 2. ممعط

 هيلع ظوفح. 2( 83) 12. ببس. | 4) ببسو.
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 امم ةيوتلا ىف عباسلا بابلا

 لوانتلإو كلذ هبشا امو ءاذغلا كلذ نم ظفختلاب نوكي هنكح هجوف ءاذغلا

 ةيديج عدم اذاف لادتعالا لاح ىلا دوعي ىتح هتعيبطو هجازرم (ناضي امل

 نيئثاذغلا نيب لدتعملا ةيذغالا نم لوانت هلادتعا لاح .ىلع فقوو

 هلوقك دسافلا ءاذغلاب بونذلا بانكلا لّثم دقو نيجاوملا نيب طسونئلاو

 (ماادان مزدكدم ماد ةدزروج مديت ذد ماطل ازازند ع هع دد

 ىناثلا لصفلا ْ

 :يصغعملا ىلا لحي ١ ام بئات لجر اهدحا ةثالثف ةبوتلا ماسقا امأو

 كلذ مث اذاف اهنع هّنْني ملف هلقع ىلع كاره بلغ هتنكمسا اذذ 1

 هبلقب ال هلوقب بثت وهف اهنم فرتقا ام ىلع مدنو هلعف حيبق ىار

 اذه لثم ىفو زعو لج هللا نم ةبوقعلا بجوتسم وهو هلعفب 2 هناسلبو

 ازا ذود هصدمالا همودل زل الد درمزل دمام رداطلا مازؤلا مالح دادتت لوقي

 بثات لجر ىاثلا مسقلاو (6 777 طاح 330 ماللاحم صحالاد 32١ اذكالث تمت

 هتاوهش دفاججو هسفن ةضاير ليتسيو هلقعب هاوه مواقي هحراوجو هبلقب '
 امثاد هعزانت هسفن. نا الآ وعو لج هللا هركي اع اهفكيو اهبلغي ىتح

 ةراتف اهطبض موريو هنايصع هيف ام ىلا قوشتتو هللا ةعاط فالخ ىلا

 نع علقي ىتح نارفغلا مات ريغ ةبوتلا فيرط ىف وهف اهبلغي ةراتو هبلغت
 (م ؟طصاقر دمج دكض ذد مثال دمزلا را دضد) ص»مزد 135 هلوقك ةلمج ىصاعلا

 هتوهش ىلع هلقع بلغو ةبوتلا طورش عيمج لمكتسا لجر كثلاثلا مسقلاو
 ىف لصحو هنم © ىيحتساو عن فقلاخل بقتراو هسفن ةبساح نمضاو

 فلاخو .هرما ىصع نم رق .ةلالج نع :ؤيمو هبنذو هموج ميظع هنا
 ارفغتسم اهيلع: امدان امثأد اهلبقتساو هينيع ءاذح هبونذ بصن دق هلوف

 عت هللا نم ةمصعلا بجوتسم اذهف هلجا ىضقني نا ىلا شاع ام اهنع

 0) ل617. :31, 6) لوا“. خا, 6ه) ل68. 20,7

 مد و 1) 0, تالي امم ..2) د. كيللم.
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 ةيوتلا ىف عباسلا بابلا اراذو

 لوالا لصفلا

 ةعاطل حالصنالا وع ةبوتلا ىنعم نا كلذو ةيوتلا ةيعام حرش ىف لوقاف

 هلي هلهجل اما اهنم تاذ ام كاردتساو اهيف للولاو اهنع حورخل دعب هللا
 هيلع هللا بجي اع هتلفغل اماو هلقع ىلع هثاو ةبلغل اماو هتعاط بورضبو

 ةلوقك كلذ هبشا امو هبر ىصعف هعداخ (ءوس ةبحاصمل اماو فقل نم

 ذيع هحززال ترن جذل دزد 5 ميم كا لاقو (م حم ذرب هايجطم اصمت هع دد

 هللا رم ام ليع كيتب اما نيبرض ىلع هللا ةعاط ىئع جورذلو (6 دحالصص

 هيف هلصقو هليع نم هنع هللا ىهن ام لمعب امو هنع هضارعاو هلمعب

 هلمعب هيلع ضرتفا ام كرتب هللا ةعاط نع هجورخ ناك نافذ هبر نايصع

 اميف لعلا كلذ ىف هداهتجاب © نوكي ديصقت كاردتسا هجوف طقف

 ' نأك ناو بابلا اذع ىف اهحرشا ىتلا ةبوتلا دولح موزل © عم فنأتسي

 © نوكي هريصقت كاردتسا هجوف هنع لجو وع هللا ىهن ام لمع ىم كلذ

 6 عم هلض ىف ىعسلاو ليلا كلذ (*عون ةلمج ىلا ةدوعلا نم ظفحتلاب

 ءاش نا بابلا اذه ىف اهحرش فنأتسن ىتلا اهطورشو ةبوتلا ديدح موزل

 قيرط نم ههسج للتعا ناسناك ةيعيبطلا رومالا ىف كلذ لاثمو هللأ

 رضا ام لك هنال امإو هتك ماود هب ام لكآ نع كسما هنال امأ ءاذغلا

 النر هجوف هتكح مب مولت ءاذغ هلق نع همقس. ناك اذاذ ةتكح لسفاف هب

 هتعيبطل ةقفاوملا ةيودالاو ةيذغالا فونصل هلاعتسا ةرثكب نوكي لادتعالا ىلا

 ىرج ةيعيبطلا ىلوالا هلاح ىلإ دع (!ذاذ لادتعالا (ةلح ىلا دوعي ىتح

 نم هب رضا ام لوانت نع هيقس ناك ناو (6لادتعالا ىرجم ( هئاذغ ىف

 ه) 2. 1,10. 2 5) 2+. 24,

 1) 0.2.2.1. مدا همم طدساتطذ 8, مدمانل 2. زم هاما 5 8.1.1
 دوعئاخ. 82 2) ةهطلغ ذص 17". 3-3) 8هطلغ نص 0.2. )4  1هطلغ
 ص 8.21 5) 5هطلغ زم 2.: 0, 2. ةايص. 6-6) 8هطلغ نص 1

 4) 0. 2. 1. 25 هم :1213-



 - ح4
5 

 دي ىلع هتهج نم هب سنالاو هيلا ءادحلاب كلذ ّلكا رث هيلع اتافشاو هب

 ام ىلع هدهعل انضقنو هرمال اننايصع لاط ناو انع هئاضر ةعرسو انم

 ناك انو (ه خلا 7ما0) طداقاد اننالا) طالنال امثال اطالا اذ الاشا“ ١> ذخصق ىف نيب

 ىناثلا برضلاو أطخلو للزلا نم ىنوموصعملا اهدحا نيبرض ىلع نوخناصلا

 (1 ناوفغلاو- ةبوشلا لها نيخلاصلا روهمج وشكا ناكو للؤلا نم نوبتانلا

 ةيناثلا ةقبطلا فصو ارث (6 تالق 76د الاثه ”اثند >”ا»# هلوقب ىلملا ًادننبا

 احناص نراك دف بتات لك نال ةبترملا ف مدقا تناك ناو أطخل نم ةموصعملا

 تامل 5# صد ”ةالث» لاقف ابثات اص لك سيلو بنذي نأ لبق

 ىلولا لوقك رصع لك ىف اهدوجو ةلقل ةقبطلا هذه ركذ رخاف (م)اظط 7

 ديرب نسربد مدداب مس مجس 85 لاقو (2 مالا و ردو رجح ةصانط مدلل حف

 كلذلو (مدواطزلا »مذ دارنال هد» )>8 5 مع ت00 لاقو (ءاداقزت” ديذ١ تالق تاثالا

 مداد طالا77 ىف رافغتسالاو ةبوتلا ىنعم انتولص ردص ىف انلثاوا اوتبثل

 ناعم ةرشع ىع ةبوتلا رما نم نييبن نأ انل ىغبني لقف . 735565

 ةبوتلا نوكت اذامع ثلاتلاو مسقنت مسق مك ىلع ىناثلاو ةبوتلا ام اهلوأ

 دحاو لك طورش مرش ىف سماخلو اهدودح يرش ىف عبارلاو ناسنالا نم

 للؤلا نم موصعملا ملاصلا عم بئثاتلا ىيتسي لع نماثلاو ةبوتلا تادسفم

 رشاعلاو « مأ (© بننذ لك نم خبوتلا بنذملا ىلع لهست لع عسانلاو « مأ

 عيمج قوتسن كلذبو هبونذ نم ةبوتلا هيلع ترسع نمل ةليخل هجنو ام

 ىلاعت هللا نوعب انبونذل رافغتسالا اهب وجرن ىتلا اهنابجاوو (ةبوتلا هوجو

 4) 2. 18, 27. 2 5) 28. 89,1. 2 6) 28. 39,26 ه4) 58.180, 5.
 © 11061هق. 2, 0. 7) 1 1ك. 8ر 0.

 1 رافغنسالاو . 2) 0. .اهلك هبونذ. 8) 0. ل ةيونذ نم.
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 ”اهعباوتو اهدودحو هبوتلا هوجو حرش ىف عباسلا بابلا

 اهل ًادبمو ةبيتلا الصا ناكو عضاوتلا ىف ليقلا انل مكقت امل هنا لق

 لوقاف © ىنمزلي ىنذلاك اهمامن هوجوو اهدودح حرشب كلذ عبتا نا تيأر
 فقيوطب انل مص دق هنا اهيلا ةيعادلا ةرورضلاو ةبوتلا بوجو ىف الوا

 نم همولي امب مايقلا ىع رصقم ناسنالا نا هللا باتك صوصنو لقعلا 5

 هعئابط فالتخا نم ناسنالا هيلع انذجو امف لوقعملا نم اما هللا ىقوقح

 كلذل بجوف هتاكرح بابساو. هسفن قالخا دذاضتو هبيكرت لوصا نيابتو
 لدعلاو روِدلو مييبقلاو نسل هنم ناكف كلذ بسح ىلع هلاعفا فالتخا

 ضوصن اماو ةسايس فاقثو ةعيرش مامز ىلا ٍبانحا كلذلو رشلاو ريخأو

 لاقو (ه ؟ةازندض ريك مدست دذ جالا 5 باتكلا لوق اهنمف كلذ ىف هللا باتك 0

 (عدذلا مدرب دق داالا لاقو (6 تالق ذد ريد مد د5 ماحنطم دالك

 ذا مدد تاردرب دد يع ادطازلد در مذ مدددحاتز ذيول دكر مخل دان زرت لاقو

 مص املخ (4 اج كاد مد مخ ذم مزن اتاللع مالا 72١ .لاقو طالذاط 27#

 هنيكمت هب عن فقلاخل فطل نم ناك ناسنالا لامعا ىف ريصقتلا (5 دوجو

 اققر هيلا (*ةباثالاو ةييتلاب' هتعاط نم هنا ام عاجرتسأو هطلغ كاردتسا نم 5

 ه) هد. 8, 5) 6ص. 6, 5. ه 81. 1112 42 11
.8 ,6 ,5 ,25 

- 

 1) طلومط 1. 9. طنو ةطعوس 1888. 01058 هلل ةببتلا دودح حرش كَ

 2) 13هط]غ ص 1: 8. 1". تززيذ 5. )8  7هطلغ ذص 1'.: 2. 1. هوجو. 4) 0.
 7. مداربطربل ح ”مديسديسطرلا 12. ]وم ميجددركولاا

 يفي سريع نوسح عن تمام ناب

0000 

121101011011117 0 
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 ام عضاوتلا ىف سداسلا بابلا

 ىلع صرحاو هيف ركفتلا ْمدأو كينيع بصن هلعجاو اهنم هيلع كتهْبن
 هيف لجو وع هللب كنان امثاد كفالخاو كسفن نم :هلقفاعتو هباستكا

 تفيو هل كرسيِب ىسع هيدل افلزو هيلا ابرقت دهنم هكنمتساو هايا هبهوتساو
 («هنالص دعب 00 ضعب لقنتي ناك ام ىلع هيلا اليبسو اباب كل

 عادخو كبلق سواسو رذح او خلا ماحدا ددحد صقانم الحد دب دريد مو

 ةساكرلا بلطو وهولاو ءاليخلو بجعلاو ةفنألا ىلع كلمج اب كل ىوهلا

 هجو ميكلمل لق ىقف 6 سانلا ىف تيصلا (©دعبو ىهنلاو رمالاو ةعفرلاو
 حدد رياح ذرب صصص صطيسات حاحا” ءلوق ىف ايندلا ىف سانلل (ة لادتعالا

 حررط ددوددرمرج دط رمح ذرب دييحرلا يرجح ةزرورح ممدرت دند ددحا مان :صاطع هدامد

 (6 مطرب حر هطمدمل هطحدرل هدم زرقا اج دم هصخضملا ممطتلا ردانل زق ؛؟متظ

 كقالخإب اكسنت نب بكعلا اذه ةاوادم ىع لفغت الو ىخا اب ٌظقينساف

 روهمج هيلع ىرش ام كلذ نع كعنج 2 اهيلع كنللد ىلا ةيودالاب

 عسو ىنعسي لوقتو ءادلا اذه نم غمسفنا ةاواذم نع ةلفغلا نم 4

 سيل اهلاعتسا كنع ءربلا هنكي ةعفان لاككا هترضح اذا. ىعالا نا

 نايعلا ناضصأ عسو ام ىنعسي لوقيو كلذ نع رخاتي 0

 هدير تهّفسو هلوق تفّحسل لوقلا اذه لوقي مدحا ندا
 ّذُخَو ىخا اب كسفنل رظنا كلذ بسحبف (ءالقعلا ريح نم (5 هتجرخاو

 غولب نود تومتف كترخآو كايند يف كعفني امع ("لسكت الو مزاب اهل

 ميكحلا لوقك (اهيلا لصت ( نا كتقاط ىف ىتلا لئاضفلا نم كلامآ

 طربا هصددرب طاير مع مكام ذا لاقو (م صريرذ 5١ درجط د دصاخم ذالال مالاظ

 دجدربح ددذ مديروب درو مرمرلا ذزا حازم اذد مكر مزجا :د5 دعم هدج مدد

 ىلاعت هنجرو هترعب هنعاط ليبس ىلا كياو هللا اندّشر (2 -مصروط

 ن) ظوموعطقصأط 114. 5) مس. 80, ؟. 30 ,24 .2 )24 .25 ,21 .»2 )0 

 1) 0. هيلا هبن. 1)2-2هط]غ ذه 1'.: 0.2.باوصلا. 83) 0.575 جمطا تال
 4) 2. همالك2 5ةق) 28دعذس 0. 6) 2. 1. لفغت,. 7-7 235 1 0.
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 عضاوتلا ىف سداسلا .بابلا 7

 93 ت# 7 73 مع انلثأوا اولق كلذلو مهل عضاوتاو مهعيمج موكا لثزا

 اولاقو (ةطلقأ تالق دحمد هديعح ذد ميع ذدمم» د50 اولاقو :(ءضصات) هدذ هدبغ

 مام اح رج مزمد دح مدبب مرح مذازذ اولقو (ءمد»ب ذد اددد مزح ذو

 ىنلا عبارلاو (4 صاثثثط) زاذقض محاط قم >> دصدأذ هاطأانم مد) 285 دود

 .ىل/ هدايقناب ملعلا كاردا ىلا برقا. عضاوتملا ناسنالا : ناف ةرخآلا روما ىف و

 أولاقو ( تدز0 تمد طلع 755 هلوقك جانا هدصقو مهل دعوضخو ءاملعلا

 ممرات دل ممدكرح دمالد مدعم رضا تتموربذ جزا مدد صدد 7 انلثاوا

 )0 #5 هلوقك ملعلا ىلع هللا نم كييأتلا هب هل حصيو (/م7دج 5» :دالد

 الو ملع ةقيقح هل تبثي ال ربكتملاو (01377 ه0 7257 251222 تالا

 هللب ملعلا لعأ لصق نع عفرتي هنال ةفرعملا نيقي نم ةياغ ىلا ىهتني

 سماشلو (8 طاطزاط 5د مذيع راع تزدحت 52 هي مددد الات هلوقك هتعيرشبو

 نم فنأي ال صرحو طاشنو تجب تاءاطلا لع ىلا عراسي عضاوتملا نأ
 < لالي تحاطرمد تن ماانطد 777577 اىلق امك اهنم اًميش رقتح الو كلذ

 لع نع. ئطابتم هسفنب بجاعملاو (:طالئط ذا زتدا7 زطص ررتا١ تمم

 ااظ# هلوقك طخحنيو طقسي ىتح هسفنب رعشي الف اعفرتو انوصت تاءاطلا

 رااثظا مرصد تددازل دز م دات مانت اتا لاقو (ءاحان طاواقرت مدددرأل ذم

 - 5758 727 هلوقك هللا دنع لوبقم هلل عضاوتملا ليع نأ سداسلاو (4 007 "7

 (0ةزللكا دزازلا ”كاطا هلوقك دنع بات اذأ نارفغلا عيرس هبنذو (::1721225 5

 (م الاثنا هازال مثل ماد دصعصمل مهند د لقو

 اذه لئاضف رئاس اهنم كل نيبتي عضاوتلا لوصا نم لوصأ ةرشع هذهف

 ام ٌلماتف بابلا اذه ىف اهركذا ل ىتلا عيقرلا. ىاعلا فيرشلا قلُخلا

 هر ّث) كطحاط 1, 6, 15.  ه) قطونط 19, 12. 2 4) 1هكستنط 258. 6 2.

 13,90. مك ة8طوؤط 1,42 و) 28. 25,9. 85) 2و. 10,4. 2 8طصغظ

 0 م لوم. 13, 18. ١" 1215 ني 1 رمز 22 تلص19- )»  8من

 28, 1. ه) 83. 22, 9.

5520000 
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 1 ار عضاونتلا 2 سداسلا بابلا

 م8 ميكلل لوقك اهل هخاشتو هسفن عافترا دنع هَدلَخ ٌكسَت ال اهلك

 ىنع رمباص عضاوتملا نا ىاثلاو (ه طق هالاثد زاهد) )انقذ التااثث5 14

 ريغلاو :تبه (1 لومخو هضاقخال هيلع رويمالا بتلقتو هب نافآلا لولح

 هبجتعت هيلع عئاجفلا دورو دنع ربصتلا ليلقو عوج ديدش (© عضاوتم

 ناك نم نع باتكلا ليقك هلاح كنع هثاضر ةلقو هنيه عافتراو هسفنب

 (ةصالر ذرب نكرو رصربذ مردود دسار رد ذكادرم مصنم مذدد دس لاخل اذه ىف

 عّيجتلا ىلا ُبرقاو هيلا ٌبحاو .سانلا دنع ىظحا عضاوتملا نا ثلاثلا

 ىشم اذا ناك هنا ءارمالا ضعب نع ركذ دقف عتريسب ريستلاو مهعم

 عرساو وهولا نم كعبا هنال لاقف كلذ ةّلع نع لئسف وريسلا ىف لج

 ىلال لاقف كرصع لما ىلع تّدس اذامب ءاملعلا ضعب لتسو ةجانل ءاضقل

 نيلق ىنم ملعا ناك نا هنال ىلع الضف هل نيار الا اذحا مهنم قلا مل

 ىنم ملع لقا ناك ناو ىملع ىلع هيلع :لضفل ىثم هلل عوطا اذه

 وهو ادماع هللا تيصع ىلال ىنم ةمايقلا ممي باسح فخا اذه تلق

 نانسح رشكا اذه نلق نسلا ىف ىنم ربكا ناك ناو ايفاس هيصعي

 بونذ لقا اذه نلق ىنم رغصا ناك ناو ايندلا ىف ىل همّكقتل ىنم
 2-_ذد

 ريمض ِيلصا هّلعل تلق ملعلاو ىسلا ىف ىلثم ناك ناو ىغم هللا دنع

 الف (ةهنم عراك امب ىل ملع .الو بوئذلا نم ىل فبس امب مالع ىلف ىنم هلل

 ه) 2. 18, 65) ل68. 14,12.

 حرجم مهوورم ردع ازيازلن موك ازازث مرجا قت ةوطعتسأ هنصم 61ههمو هم 2١
 ع ةملس همسسق] 7ازاطزت طدزتا طتو» ةؤطع ةءطاعوطغ مدققؤ. 2. طقف ةصاطد "مرج

 نر تصخد مص روم هذصم ةمقكو»و 120ةاكدس تا ةمأط ةءطعأض

 1) 2. 5052160 ) )2  4. 8.17. مظاعتملاو. 83) 1. همنطقلا 65
 زد اعمزدم» 88. ؟هطق2 06262 2ا18962 : 15 كا جورج كتان كلا 2577 ١

 جرب دزرمرم دصلا مددرررط مهررصطل مردداب مرارررذا مدردج دردربط درو رج ميايم
 سرطد درجررد دووم دضزل مزج طول مدد موج د3 دصرط ةحرمرو دضألا ذج مدس
 دددرد داق 8اثل. 101686 208215 5170 طع" اهتم . 7012 1. 6625. 2

 عم]طوأ, عم50ة5 , 71م1 صفط 702 هلط هال 820866161 طقم 061 1'. [)5628ءان-
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 عضاوتلا ىف سداسلا بابلا 7

 ةرصم صاوخو هرصع ءاملعل صيقنتلاو مهيواسمل ركذلاو مهل تقااو سانلل

 +320 انلثاوا دنع ىمسملا وو هنود مهليججو هباختا ريصقتب رخاغتلاو
 بجعلا اماو اعشاضتم الو اعضاوتم نوكي ال اذه لثمف 77735 02

 هللا عن ميظعل اركبش هاعب ماصلاو هملعب رااعلا بجعأ اذا وهف دومحملا
 داهتجالاو هنم دايدزالا ىف ةبغرلا ىلع كلذ هامحو هب هطابتغاو هيف هيلع

 ىلع رقسلاو مهضارعا ىلع قافشالاو هباحتاب سنالاو هلال عضاوتلاو هيف

 مهتوقح مايقلاو مهنع راذعالو مهيف ةّبحملاو مهيلع نييزتلاو مهلهج
 نع هفعضل اعضاوتم اهنم راثكتسالا ىف ايعاس امئاد هلئاضفل 0 القتسم

 ام ىلع هلل اركاش هيدي ىلع ةدايزلا وجري نمل اعضاخ كلذ نم هلما غولب
 !ذهو دكماحملا نم باستكالل هرسي ام ىلع هل !دماحو لئاضفلا نم دكنم

 نيع باتكلا لاق هلثم ىو هل فانم الو عضاوتلل داضم ريغ بجعلا

 ليقك هيف دقازو هل كراشم وه لب (هذت 23353 255 27207 مع 7

 (ةا5 صيبصت مازن دان ميكلل

 رشاعلا لصفلا

 ةقالكخ ءايشأ ذتس ىهف ةرخآلاو اهنللا روما ىف عضاوتلا ةدثاف امأو لاق

 اينللا روما ىف ىتلا اما ةرخالا روما ىف ةثالتو اينللا روما ىف اهنم

 اب اينللا (©ىفت امل ربكو بجت هلخد نم نال هقروب ةعانقلا اهدحات

 رث اعضاوتم ناك اذاو اهنم هلتا امل هراقتحاو هتمع عافترال هل اتوق اهيف

 اغالبو اتوق هب ًارجتسا اينكلا نم دهبضح امف ركق هكدنع هسفنل نكي

 دجو ام سبليو رضح ام لكايف 6 هعرج ةّلقو هسفن نوكس كلذ عبتيف
 (ةربكتملاو هعضاوت عم هيفكي اينللا نم ريسيلف نكما ثيح (مانيو

 ه) 11 0طسض 17,6. ة5) 2+. 29,4.

 1) 853. 45مم 2 هضئارغل. 2 2) 1. 78مقدم 255 1. هدفهم عطغ دهن هد
 3) 12. دعلخ. 4) 8. 52247 هنو 5) 11 عقعو 870 ةةطلغ ةص

 هلاود ظفف. دسم اهغ دست ةقعاط 1. هرنعقسمأ 12612 2دعهأت : 57 27777
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 0 : عضاوتلا ىف سداسلا بابلا

 مانو حجدطرت دان مدمد داثثإ# اطال االذ37 هلوقك عضاوتلاو عوششلو عوضخل

 () حصاصوب مذ االد>3 لاقو (م اذ

 عساتلا لصفلا

 ال ما عضاوتلاو بجعلا نمملا بلق ىف عمتجج نا زوجي له اماو لآق

 اهدحا نيهسق ىلا مسقني بجععلا نا (1كلذ ىع باوخل 0 ىف ليقنف

 ىناثلا مسقلاو ©نتاينامسلل ىف هخاصمو همسج روماو همسجحع ناسنالا بجت

 لج هلل ةعاطلا ىسحو مئاصاا لعلاو ملعلا لثم ةيناحورلا هلئاضفب هبجت

 نم عضاوتلا ىفني وهف نايناهسإل (©لبق نم نوكي بجت لكف رعو

 امهتم دحاو لك ىفَتل دحاو بلق ىف (امهعامتجا عنتمملا نمو بلقلا
 ىلع هلبحي اما اينكلا روما ىم ءىشب ناسنالا بخت انا 0000
 اهلاوز ةعرسب هملع ةّلقو اهب («هرارتغاو هدنع ةعنلا بحاسب هلهج كلذ

 هتوقب اهل بساكلاو اهب هسفن ىلع معنملا هنأ بسحف هنع اهلاقتناو هنم

 :دالددتادذ لاقو (م طالت د5 صمدت اإل د مدد :دحدصدم لوك :هتليخو

 دمدطل دودو ممدد ددذد مددذ مهدد ديب د مددد ذدد مج رنج ريكد

 نم متّلوق عبتا ام تسملع كقو (دصااثنإل 0»ج) 70880 5 :مالثق لاقو 7

 مسقتيف ةيناحورلا لئاتطفلب بجحشلا اماو مهتلود ناسفو مهكلم سل |

 هملعب ملاعلا بجتأ .اذا ميمتملا اما دوم قاثلاو مهمخم اا 000

 هنم هل مدقت امب (ةءاوجتاسالاو هراتكتسا ىلع كلذ هلمحو هلمعب ئاصلاو

 راقتحالاو لوقلا ليمجو ءانثلا نم هنع سانلا ىف رشتنا امب ءافتكالاو

 6) 11 نلت, 4,14. 65) 11 01, 12,722 ) لوق. 10,1322 2

 4, 6 ظلت. 29, 6

 1-1) 8هط]غ ةض 1“: 2-2) 1"هطآ]6 13 ىلع 9) عضاونلا عامنججا

 اييبكلاو. . 4) 0. ل. 27780150150 اطدسس هاتف 111823180 هم ءطتأ

 عمات. '1'. نت ةءاط76155 016862 5) 80 2116 18188. ةانعط 1'. دانا“

 مدر مرجطرلا معا. ةطوع اظدر 19 70 ةسعط 8. 80ةططا طق
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 عضاوتلا 8 سدلسلا يابلا مي

 امو ماشتلاو رخافتلاو ( ىئاستلاو ةزعلاو ءايربكلا 2 ىتلا ةيبوبرلا تافص
 © هميلق هناكف دعادر هللا عزان (© نيف هللا ءادر ءايربكلا ليقو كلذ هبشأ

 نيوملل ةليضف مصت الو ( 788007 ا) 5 د5 د5 280 5-7520 ملأ لقو

 (6 حاذوج دذروم داقمزأ داق مدن الاطلاق 2: دلوقك ةضيرغلا هتيفوت دعب الإ

 ةعاطلا هنم حصق الو 6ع هلل ةعاطلا ملوتلا دعب الا ةصيرف دآ مضت الو

 هنم كلذ صصي الو هيلا اهب ىربتلاو ةيبيبرلا تافص عيمجع ددارفاب الأ هلل

 فقدسب الا ©هنم ةيدوبعلا حصت الو هل ةيدوبعلا تافص عيمج همارتلاب الآ

 نم مزليف انمدق ام ىلع هيلي نيب هعوضخو هعوشخو عت هلل هعضاوت

 ادبمو سار هناذ عضاوتلل ةيلت ضتئارفلاو لئاضفلا عيمج نوكت نأ كلذ

 عضاوتلا نم هبلق اَلَخ نمل ةليضف حصت ال نأ بجو كلذلو اهل ءادتباو

 ةببتلا سار ناك كلذلو ءايربكلاو بجعلا نم .ءىت هسفن ىف ناكو هلل

 6) 2و. 93, ٠ 65) 11 8ورس. 15, 22.

 1) 8نو» طهغ 0. هتصع 1هعتطولتهعطع ![هانع 366 ىلاستلا, ل36 زص هول

 ؟ه12عم دس مسلم 006 جوتععطعس لعد 2ءزاعد هه ععط_ةةهعطغ هجن ص 0

 1هزغ ةواطوأ هسيكووممسسسعم. ةزم اوسمكوعب 0١ مددرجمذذ) مدر مرربطذ ذيعصد مصدص

 دزمرب مار جر مطرد مدرسعمرم درج ماو ديم ذدميج رد رمصأطبب ريودص عصط دب
 دربذرب يجدد. مزعم 1هامغوم ؟؟هعاو اث) هنع. نصل ؟ةملعمطغ دصق موءطغ

 سساكلوع. 7 عا. 2:01هع. م. 4 9-2) 80 19م46غ 06م 1'ععغ سات 5ع

 قة. سنصل ةءطغعتسغ متع 06ه ظتعطغ عمم عم ةعتس. آل. طه 0 تمدذ اعاد

 28. 1. مصاور» ميبجح مزرزدل زوو 0. ممال» ديججك مذكر ارززثث طق زوقموط مغ
 لهم 1هامأنع 170غ ص 25200 طه عتسأ. الاوعط 2و, 6010عتطم» 2011 222180

 هدف طالعت مهملومطغ ةؤلس. 1. ةتطومومأمأو ”قالطد اذزن هددرذ ملاكات 0
 زودت هد رس ةمدغم هطمم اهسغوسن طاانرذ مايك ذود طططالطد ااذزن هددرجد مالاطاما ط١
 دظدااتث, 03ه دهعط 6ه1ةمتط مم: اد كرر مرطصك مالكا ا 3-3) 8هون 1.8.17
 طقغ ةزعط 06م '1هعغ مس هاا هتقق همطقلغ عدن ؟011عغةصلنع 11ععغ هع صسع ط6أ

 0. 2. موج, 1م 1. مانقف ه5 طفزمومم : ا١ز) 5دماتل درت مدرج 5 همصص كت

 طركم ذدد دمربع رصد مذيع محرحن مكردرت رذ مممم عزل محدحس متادال
 طردم ذدد دحوم“ حيع موج يصح ركز زدت ذل ددذ ردم طالدصتا ماد
 .ذدز مزددرترج كم زممورج ريذز ركب هادم

 نس اب دك هع عب

 دس و
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 ا عصضاوتلا ىف سداسلا بابلا

 مد مطالطاط ادد مع 57 لقو (مكداللا كمال >88)2 لاقف تاثثال اذ دال

 لاقو هعضاوت قدصو هرييض ص (مج 2001 مع )"تو تاق لاقو (ةالا#

 ةسماشلو (2طدط ذا؟ ضاطرد كرت مذالط داما م5 ت»# ىنعملا اذه ىف ميكلل

 هلام نم قيقلل ىوذ (فاصتناو هنم هلل صاصقلا ذخاو هعيرقت كنع

 رذعت عم (هنم هلل صاصقلا ذخا ىلإ عراسو اعوط اهباحصال اهب أبت ناف

 مع #الال لوقك هضافخاو هعوشخو هلل هعضاوت مص هنم مكلل ىلع كلذ

 (/ حرار ايل محح اذا لاقو (مصاححن هن داندا دمطسد اذكرو امتع

 نيعضاوتملا نم عوششلو عضاوتلا ءالعأ ودبنت اههبشو ثداولل هذه دنعو

 نماثلا لضفلا

 باول ىف ليقاف دل ةيلت لئاضفلا ما لئاضفلل لت عضاوتلا له اماو لق
 وهف ناسنالا نم لجو رع هللا ةعاط لوا نا اندنع ميلعملا نأ كلذ نع

 ةيدوبعلا تافص عيمج همارتلاو اهب (هدارفاو ةيبوبرلا تافصب هيلا ىربنلا

 اهدحا دوجو مزيلي خلا ١فاضملا باب نسم 6ةيسيرلاس 00
 بر هل نوكي ىتح دبع مسا قحتسي ال ناسنالا ناف رخآلا دوجوب

 كلاما ىنعم ىف اه نأ دبع هل نوكي ىتح مسالا اذه فخحاسي ل بولاو

 جصت الف ةيمستلاو ةبسنلاب هبحاص اهذحا 6 فبسي ال ناذلا كولمللاو

 ىو هل ةيدوبعلا تافس عيمج هسفن مارلاب الإ هلل ةعاطلا ناسنالا نم

 عيمج نم هيلا (؛ىربتلاو هيلا ضافخالاو هيدي نيب عوششلو هل عضاونلا

 ه) هه. 18, 17, 22... 65) 8و. 22,2. ..ه) ظلك. 16, 2. نر 80

 10, 4. 6©) آظلداتو 10, 2. /7) ظلواته 10,19.

 1-1) 1"هطاق ذص 0. 1. )2-2  8'هط]غ ذص 1. 105 طتاتقذ 001 613868:

 مركدرس مردرد ذ5د مانزل ذر ذدمدسا ددكد رط رسوم كمل مززدروت منتمرخ

10 
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 ١ مدمايصرج كزئاضم رك مررودرعما تاكدزت حدمرما ميكات5. 2 8) 0, 5. 1". ل اذه

 نوكي ىتح مسالا. 40 ىلخلاو . 8116 16 همعط ةمصقأ نو ووبتلا 1
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 عضاوتلا ىف سداسلا بابلا ْ مربع

 بسن ام ناك نأو (ءالالل :>تئ73 )طاطأ ازلاثط مدت 7203 #5 مع 217 لأقو

 آل وا ا نال خلال اهم فعول لك الطاب يلا

 مالا رتس ابجعلا انا قعادب .لمتكت ام :ميظع دنع ىلا تيسن ام

 لع قتفشاو ىخل اي رصقظ هب ىتتفصو ايم ابيثك عنشأو مبقأ وع ام

 لحما ضعب نع ليق لدقف وعشت ال تناو كنع بهذت ال كتانسح

 نم فبطب ©هباتغا ىذلا ىلإ ثعبق هب لصتاف (ءوسب ركُذ هنا لضفلا
 0 ىف لصتا هيلا بتكو هللب فئارط

 نم ريثك .قاي لق نيخغاصلا ضعب لق دقو اذهب كثقاكا نا تيلرف
 ا ناويد ىف اودجيف © هلاعأ ٍقيلع تضرع أذا باسخل ميي

 اوذخاو مكوباتغا نيذلا اهولع #ل لاقيف اهنوركنيف اهولمعي رث تانسح
 كنع اهوبلط مهل نيباتغملا (6تانسح نطقس اذا كلذكو مكضارعأ نم

 مهل ليق اهوركنا اذاف اهرلمعي رف تاتيس مهتاتيس ناويذ ىف اضيا مهضعب

  اههومتبجوتساو ((مهل مكتعيقوو مكبايتغاب نالفو نالف (6 ىع اهومنطقسا

 .ذؤف تامزلدا# اتتندانط د77 لق امك (اهب مكتانسح فت ل نا مهنم

 هلوقب باتكلا انرّذح ىنعملا اذه نمو (ةزد ضد دا طضقت 0

 هيلع هللا ,لضفت اذا ةعبالاو (ءكدد هادم صم د ماتت داع صيع كاد

 ناطلس دنع رع وا وفاو للم وأ بقاث مهفو عزاب ملع وح ةغباس ةمعنب

 اهلجا: نم بجعلاو اهب رخافتلا .سانلا ةداع ترج امم كلن هبشا امو

 اماركاو هلل ايوضخو اعوشخ الآ «دزي مثلو كلذ لبق هعضاوت لاح ىلع ىقبو

 هددعم ادب ”مدد هلوقب هللا هحدم ام لنع 5:7738 لوقك سانلل المجتو

 ه) 8ت. 81,33. )5  29. 19,192.  ه) »ودك 24, 9.

 1) 8. ةتيسب. 2) ا. 7012 200282. 3) 8. مهنانسح. 4) 8. مهلاععأ.

 5) 8. 1. ناديد نع. 2032028218 1, كنعد ([(-) 8ةهطلغ ةص لل. 1.5

 1. اهويتبنكاتساو 0 مهنانسح.
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 مرر عضاوتلا ' ف سداسلا بابلا

 نع باتكلا لوقك زعو لج هلل هعوشخو هعضاوت نسح ىلع لد هيمكك
 ططرصطرعا مط حرج لاقو (مردرتم# حرجا :مرطد»مل دحذ ىف هتانح ىكنع مع 8

 سانلا ىف هربخ رشتنا اذا :تلاتلاو (مص١07 355 صال 5>داضاط7 125 لاقو 5

 اهنومو اهب هجدام صقنت اهات ةنسك دام هحدم اذا ةّتْيسب وا ةنسك

 اهب ىضريو هنم اهلبقتي هللا نوكي نأ نم هنيع ىف اهرغصو هسفن ىف
 اب رصقا هحدان لوقيو ةنسلل كلت لاثما نم همزلي ام دنع اهرغصل هنع

 ردق اهل ناك ولو رحكبلا يفر ان ةلعشك الآ لونذ لنع ىف امف ىخا

 ىنم ىئر اهلبقتي ىتح اهل ةقحاللا داسفلا تاثآ نم اهصالخب ىل فيكو

 ايمد دم د5 صاصدد اجادص 5 هلريقك ىهجو ىف اهب ىمريو ىلع اهفرصي الو

 سرح مدالاص مدمر مدا مصام مددت اةدماط مذ لاقو (2 نم هك هدداظ تاثت

 لوقيو هنع اهيفن موري نأ همزليف الطب كلذ ناك نأ ىحا»و
 بنذ ىلع عمجت ال هلل ىنمزلي اع ىريصقت ىخا اي ىنافك اهب هفصاول

 شونذ نب هيلع ىيطنأ امب ملعا انف- لعفا م ءامب نيوتلا بعشاو با

 وكل راق (مدصط د -صيسمرج» ردع درج يانق د هليقك كنم (© قالفغو

 نييرنلاو اهنم راذتعالا موري الو اهيف دريصقتب هسفن ىلع رقا اهانا هني

 هل فصاولا ريصقت مار الو (م700 70578 مع 7777١ ليقك اهيف هسفن ىلع

 اب هل لوقي لب اهنع فشكلا ىف امول هبلا بسني الوءاهب هبيذكت الو

 دقءام هنم تلهج ام دنع ىلع وس نم ( هيلع تنععلطا ام ردق ام ئخا

 ىنع تررفل نونذو ىلاعفأ ءوس كيلا تدب ولو هيف لع ه0

 ءارعشلا ضعب لوقك اهيلع هللا باقع ةفاخض

 -مددج زج (”م)اج) 23ج الا دج دج 0577 7
 ه) ةظمه؟. 10,3. 65) 2و. 30,4. 6) كلل. 5, 13.2 ) 0-0) 068. 11

 6 28. 51,5 /7) ©هط2. 38, 26,

 1) 0, 18.8.7. 57515 )2  8: ىتلفغو ئريصقت نم. -8) 7
 بر 20, طزلا )4  ط7 ما

55 

15 

20 



10 

15 

20 

 عضاوتلا' ف. سداسلا بابلا 5

 ١ دعم هد رادع +طاالط 737 هلرقك هيلع هتمعن ليزجو هيلا هناسحا ميظع

 ىف سانلل هكمس هلمج الو هاصع نمم هلل راصتنالا ةعساتلاو (ات5

 هيصاخو هلسرو هتايبنا ىف لوقلاو عت هللا روما ىف حمسلا ىلع هسقن ةصاخ

 | عل عاملظ ىف (دحمس ىلع اضعب عغضعب سانلا ملظ ىف ىرج الو هتوفصو
 " هدط»# 55 75 5: هلوقك راظلا نم فاصتنالا ىلع نيعيو ميلظملا رصني لب

 7 رب مريذضصص مدداتالا لو (6 ماقازن داط رز ظالما مصانط -مدك ذك د

 - © ععرقيو عخبويو هللا ةعاط ىلا سانلا ىلهيو (ءالق ال8 اان

 2 بسح ىلع هبلقبو هناسلبو هديب ركنمل نع ماهنيو فورعئاب ثرمايو

 7 قنع' ملك الو عضاوتي الو اهلها نم هللا قوقح ذخا ىلع عراسيو هتقاط

 ١ 15 ةقرحمل :ةقدصنت دانزلز) دوال مرداظ دطالا) مع 8205 ىع هلوقك كلذ

 7 ضفخنم مالكلا ليلق نيكي نا ةيشاعلاو (# تالت دان 377 دن تدنط

 اعذك هناسل ىلع ىرجي ال اةداص هللب فلخل ليلق لزهلا ليلق وصلا
 7 قاله نم سانلا ماوع هب حرفي امب حرفي الو وهلا سلاج لخدي الو الصا
 ١ 36د مدان“ 5# لملا ليقك انواصتو اعقفّرت ال اضافخاو اعضاوت ايندلا

 ِك (عدرطسطو مزز دج طحت جدد جد هدوم طرب تهدم

 ظ عبابسلا لصفلا
 ' هيلع ترهظ اذا عضاوتملا نم عضاوتلا اهب ٌحصي ىتلا تامالعلا اماو- لق

 " ول لوقب هاغفج نم ىلع هبصغ ةلش دنع اهلحا ثداوح ةسيخ ىف ىهف
 ّ اعضاوت صاصقلا فخا ىلع ةردقلا لعب افعو دهاوه كلم نان لعغب

 7 وا هلم ىف ةفآ هب تلح اذا ةيناثلاو هعضاوت ةكع ىلع ّلد اضافخاو
 ' ميرو هللا اضقل امالستسا علل ىلع ربصلا رثآ نت هلفا ىف ٌةييصم

 ه) 2و. 119, 32. 6) لوس. 21,12. 6) 115-201 0) 8.

 )0 106,307 )  3و 15ب 17

 1( ظ هرج نأ. 2( 1 جعقنبو ! قاعرتقيو .



 ا عضاوتلا ىف سداسلا بابلا

 ةكرحو هلعفو هلوقو هنطابو هرهاظب اهلك هايند روما ىف عضاوتلا ةسماخلو

 هتينالع هرييض فلاخإ الو هرهج كلذ ىف هرس © ضقاني ال اهنوكسو هحراوج
 عوششل ىلع ابراج ابسانتم ايواستم الداعتم انزاوتم هناكح ىف نوكي لب

 هقفاوي ام بسحو جلزانم فالتخا بسح ىلع سانللو عت هلل عوضخلو

 صاج دان 75 انلثاوأ لاقو (ه5052) )ا ا”» دال هلوقك هايندو هنيدل عانم

 نأ ةسئناسلاو (م صا ١ سرجحذ طز ١ اولاقو 28 طد دود

 الو رضح امب اهنم عنقي ال ةرخآلا روما ىف سفنلا عيفر ةمهلا داع نوكي

 يف هداهتجاو هتقاطو (6هتعاطو هلبع ©رصقي لب نكما اب اهنم ئفتكي

 مدد :ظضاثاز7” ىع بانكلا ليقك امثأد كلذ قرف ام ىلا هنيه نوكنو 'هنيع

 سانللو هلل نيدلا روما ىف هسفن نم ريصقتلا (هوكشيو (47 737735 359

 لبعو ةعاطلا نم دايدزالا ىلع ٌتيبأتلاو نوعلا رعو لج هللا بهوتسيو

 ىحبي نأ ةعباسلاو (07727 ”طاثث 72377 2025: >57» ليلا لوقك ناخاصلا

 ةفنالاو ةزعلا حرطيو هللا هجو تاذ ىف ةفنالا ((طوقسو عضاوتلا سانلا ىلا

 ليقك سانلا تاعامج نم ءالماو ءالخل قي زعو لج هلل هلع دنع نواصتلاو

 عت فلاخل همولف (م)12877 م8 2037١ هتجرد ولع ىلع 778 نع بانكلا

 لق ام هلثمو هنع ةغنالا رطو هل اعضاوت امسشاد ميمي لك ىف دامرلا جارخا

 (و ردذد 15 ددص) ام ادهذ ددحدال) )1 دق طع طدتا مع 717 نع باقكلا

 نأ ةنماثلاو (اطاد»ع 851 هادم ددد طالت مدد لاقو ةاصقلا رئاسو

 اهب انواهتو هسفنل اراقتحا نكما امبو أيهت امب توقلا بابسا نم هسفنل عنقي

 ىلع هللا فوقح ةيفوتل اغرفتو ةينامسمل اهتاوهش نع ربصلا ىلع اهل ةضايرو

 ن) طو. 112, 5. ة) قمصونط 19, 9. : 0 ةطه(ط 111,12. 4 11 0طن
 17, 6. ) و. 119 5. /) ةآيو؟. 6, 8. 2 و) 11 8ونس. 6, 16#

 ,) و. 119, 6.

 1) 0. ضقن 8. ضاقني. 22) 0. 2. 8.2. تال“> 2 8) 1"هطآك زص
 ها 4 4) 186 062 '1'هدعا د 'ل'. طاعطق 12 138.
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 عضاوتلا ىف سداسلا بابلا 7

 راذعالاو ٍغايف ليقلا نسحو سانلا ىف ليمخل لعف ةعبارلاو 5 ذرب دارو

 مث ناو تل 0 هتعيقوو هتبيغ ليلحأو يف ةعيقولاو ةبيغلا كرتو قانع

 مزرردد مذا 5 لقو (مدذمس ذيع -ذد "زدمد هد هلوقك هنم كلذ اوقكاسي

 لبق ةعيقولاو ةبيغلا ليلك" ىفو (6 ظنك زطص منغ زدح ددحت واد داق 0

 امهل يمس امل (38005 اإل اثاث 8807 لاقف تاظاند ]001080 2” 700 باتكلا

 نبذ دوبرب دحذ زمرد طرب صدد دوررع محدد ذدذ هد اضياأ ميكمل ليق كلذ نمو

 مذذد خمرب مر ديرب ردك ردت طاح هاطالق هد دج :جذذمم» جدر مع الطاقم

 حمدداترزت مدل مكحصرح ددوذ دجحت درررتفو»و دحد تاقال» انلثاوأ اولاقو (24 27775

 5م مد ميال مدزللا اذدذم اداديع دصنل مجرب د دحت مدررد يطا ماددك 224

 ذرب دددرتم اع مث دصركم ذزر دددرتم مران يطرب مر» ذادرج مران نت مدطقلا

 ةفيج ىلع هقيرط ىف © ربع هنا نيحلاصلا ضعب نع ليق لقو 75
 ةحاتار نئن لشا ام هتذمالت نم رضح نم هل لاقق ةحئارلا ةديدش بلك

 مّكقت اميل هذيمالت اوحلكف اهنانسأ صايب شا ام هل لاقف ةفيخل هذه

 ىف ىرحا بلك ةفيج ىف ليوقلا وس حبق اذاف اهيف ليقلا حيبق نم عل

 ىلعف اهنانسا ضايبب بلك ةفيج ىلع نييؤتلا حلص اذاو ىح ناسنأ
 دكسق امنا لقعيو غافي ىلا ناسنالا ىلع نييؤتلا مزلي كلذ بسح

 «ةاعبط كلذ هل ريصيف هتنسلا ىلع ءانثلا ءوس ددرتي ال ىكل عخيبت

 هلوقك امزال اعبط .#ل راص عمالك ىف نسل ليقلا كدرت اذا كلذكو (*امزال

 نورك دوم ت7 هءلض ىف لاقو مدرج سرردذ مرزن نبذ نرخ ذر ذود رض

 دذ رصد مص لاقو (و ةصدم روم ريذو ددح ذدو مدمدرع :مصح مزن تمدد درنطد

 (ةانزتخدم ذمد تمامماتك رص هدم ه5 35 لقو مقتصد رزاثط جذ مدمزل مط
 0) ظءعء]1ةهق. 10, 0. 6) 2و. 50, 19. , ه) اللات. 12, 1, 3. 2 0) 6.

 9,21/2 ) 1هستاظط 258. ثور ظل. 15, 38.  و) 2و. 52, 4,6. 5 )5 
 120,3. 2 18هء1هم. 10, 12,

 1) 2, هغيقوتو 8. عيق. 2) 8.1". رم. 8) 2. ةكلم. 4) 8هطلا
 ص 2. 2. 1.
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 4 عضاوتلا ىف سداسلا بابلا

 انمّذدق ام ىلع ةّيربكلاو وهولاو بجعلا تاثآ عيمج هنع ىفن © عضاوتلا

 :مذدذ هدادو ذرب صيبخ» مدتص دادالد) هلوقك للولاو ءاطخل نم هب مصتعاو

 مددرب جدك هذ مصرع راجل هدحدح مكانند 5دصم7 مع انلثاوا اولقو (2 815

 رمح ردوا جك رصحط ددصرب مصرع ص دروذل كرك مدرع زيبطا مج عن الك

 ممرع ص دزوذل مريكذرم) مدح دصرت حرممذ دكرج مدرع ريمذل مصلكم مقاقان طيح

 (6 جنت كادح ودمرت مددكرمس ددذرمب طرد ددوذ ردرورجا رج رص دال

 سداسلا لصفلا

 لالخ ةرشعف عضاوتلا بحاص اهيلع نوكي نأ ىغبني ىتلا ةريسلا .اماو

 رئاس ىع ناسنالا هب لصف امو ىنسمخل هتافصبو زعو لج هللاب ملعلا اهلوأ
 نع ريم اذذ (ما5)5 مص مما ذد جد تالادد 70من هلوقك اويل

 نيب لّلخذتو هل عضاوت ةتمكح ىلعو هتردق ىناستو فلاخل ةمظع ةلالج

 مرج ماطزدز هاممدل ردد د55 حصص 5» ميكلمل هب ىصوا ام اسايق هيدي

 هيبشتلا نع ىلاعت تاداسلا كيسو كولملا كلم دكوار ىرحاو (271هل١

 (مان>ططرد دال ا هصذد را»# >5 م2775 2777 )8 مع 727 نتلاق امك ليتمتلاو

 ىلع فيقولاو هللا باتك ةوالثو هيلع © لقعلاو ةعيرشلا مزاولب ملعلا ةيناثلاو

 عضاوتلا طورش اهنمو اهب ليتسيل لوقنللاو بوتكملاو لوقعملا ملعلا

 لوقلا .نم نكي ام ىلع ربصلاو قالخالا ذَتَس ةقلاقلاو هلم 0
 لاقو (م طرح حدب ميكمس ريد صدلش ضكخد ت»+ لق ابك عت هلل لعفلاو
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 ١ ما 525الد5 ( مع انلثاوأ لاقو (015 تاقالا# د دذ مرر ديد دمدعص ذا

 حمددرددد حدس مدديجم مدرب حجدجدبم مددرلا مضودت متنا حددطوب

 مهدانع ىمسملا وهو 1طداددد اناطال مولد دمام (ندط)# داطتتت ت7

 م) 8>. 20,20. )5  قطدأط 11,1. 6 28.28, 15. .6 ,95 .28 )0© 
 0 18. 2,2. م طو. 7,5. م) 2. 24,29. 7) 63ص 855. 4) 1. 5ر

 1) 2. عضاونب رك 1فاف. 2) 2. لقنلاو . 8) 2. س20 موطتنقءطمتسا 1 ءط

 ةممط 1. 87م قصط>5 دسم ةتدحدصط>5. 1م 1. ؟6ط16 بوتكملاو.
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 عضاوتلا ىف سداسلا بابلا م

 ىف قئالل بيبللا ركف اذاف. 672027 52# زلال 7 5د لقو (ءاكدد

 ىلا ضرالا ةيسنو. ضرالا ةرك ىلإ نيقطانلا ةبسنو نيقطانلا نم هتبسن

 قلاخل ةردق دنع كلذ ةلمجو ىلعالا كلغلا دنع رمقلا كلفو ('رمقلا كلف

 ءىث ال فلاخل ةردق ننع ناسنالا رق ىّلر.رداق الو هل ةبسن الا عت

 د هديب زد١ ادددزض 5 تال تض هلوقك هقلاخ عضخو هسفن ىف عضاوتيف

 ةديدهتو هللا باقع ديلش ىّلرو هللا باتك الت اذا سداسلاو 00

 ضفختو عّضاوت نيضفخنملاو نيعضاوتللب هتيانع هّدشو رخاقتلاو مظعتلا لعال
 تناقل تاازرج تنك مانا ذو مدع ماحب اداإل خماشتلاو ىاستلا لعا ىف ةلوقك

 (2ذواضإ دبر ذد ذزيز حدز موجز ذد ذرن ماجد زك مزح دج : مودم هرج د55 5

 5 م5 55 لقو (مزصيب تزن تاللازخ زمام 5 مااثزل تكا نيتقبطلا ىف لأقو

 لأقو (و تاثا دح ذرب .اتدزرما رضيع ادا تالا نيعضأومملا ىف لقو (مزادإلا

 دج حدودورط ريدوذ دذ تدبر يودردط رص حتاجرب دادذ مارج ام ما 0

 مثالا هد دصيع مد >> لأقو (م طرز مزال زك زويد مدان دم رام مو 5م

 هدب ددصذ لاقو صاح دورا مدد ميلا رداقلا اتت تاحط اطاقث 20727 تل 1

 ىف فلخلا لاوخا بلقت ىلر اذا عباسلاو (21737 3 )7023 22891 م80

 ىلا لاح نم اهلحما لاقتناو اهيف لودلاو كلابملا ضاقتنا ةعرسو ايندلا
 رباط ند هلوقك توملا ىلا عيململ ريصمو نيرخآ سالصل ميق داسفو لاح

 ىلع هبلقب دمتعا الو ايندلا عاتم نم ءىشب بجاعي رثو عضاوت (ةءالاال'

 [ذاخ (1 ماحصد ذيع درو دبذأ مصدم 5 هان دب دددت 121+ هلوقك اهنم ءىش

 لزي م انبكذ ىتلا ناعم ةعبسلا هذه دىحا نع ناستالا ركف ٌلخي م

 مول اذاف هقرافي ال اًمزال اًعبط عضاوتلا هل ريصي ىتح اعشاخ اعضاوتم

 «) لهو. 40, 11. 2 5) 8وسم 4, 39. 2 6) 28. 8, 5. )24  3و8. 2, 11
 00 مي 1440 رز 18. 1300-2 0) 28 24,11 8 362-0114

 0 0192 87,15. رز اظلخغ 1018: ,5 40 56 27 .49,18 288 )2 

 1) 0. ىلعالا كلغلا دنع كلذكو 1. ىلع الآ كلغلأ ىلا رمقلا ةبسنو»

 ند وت هااشو

 !ءونفؤيونو



 15 عضاوتلا ب سداسلا بابا

 نم همولي ام هلاب ىلع رطخا اذا عبارلاو (ماظا» 32 23 هد 23 د5 1#

 نع هضارعاو هيلا هناسخا ميسجو هيلع هلضف ليزج ىلع هلل ةعاطلا

 راذعالا فيضو هتجاح عاطقناو اهيف (هيصقنتو ةيعمسلاو هيلقعلا عئارشلا
 هسفن ترسكناو ضفختاو عضاوت ءارألا فقوم ىف هتماذنو باسل موي هيلع

 فدك رد مروج مرررب طد) ادت طد درج دروصد دريد رمد جادت مالت 55 دلوقك

 ةرثا لاقو (ةظدرلا يدان حمذ دزررا رذ دس ماجد 5 درا مدنت تالق مقال

 طذدتح قدسم سرد مرد د معتمد دطالق م١ >5 50١ مم 5551

 علّطملا هتردق نوفنو عت فلاخل ةلالج ىف ركف اذا سماخلو ((5232

 لئايالا تيكذ اسك ريطخلل ربضالا اذسع دسفن' ىف لضتتو هتقاو هاذ
 هلوق كلذكو ةلالللو ةبيهلا نم ةفلاسلا راصغالا لضافا نم ويثك نع
 ايد مدماسد 501 )2 |طذ" ىع اولقو (6 تاطانإل طاش ذد تاشالا) 12 اذا زد

 فقوف ءايبنالا ةبتوه نأ كش الو (ممدسد ركزت محرو مكان مارت ذد مكاضد

 خئاقل ىنئع نيلجاس نووكو عاوق © لكنت ءايبنالا دخجتو عتبترم

 ىف دجتو علقم ريثكو الا 5يمهدد ىف لاق ام (ة ىلع ةكئالجلل

 طاطا مدالا هليشك عت هلل (* طيس رخن ةكتالملا © نا قداصلا باتكلا

 ؛ط37729 لاقو (و دطتم حاار» هذدبطددا مصرع مذ 5”داند رت لاقو (مصاتطصانناط 5

 ةهج نم انلوقع ىلأ رهظي اميفو. (177 588 27 800١ لقو (8 7١35 58 اد

 كامج+ نم اهيلع امو ضرالاو كلفلاو بكاوكلاو ممقلاو سمشلا لقم هناقولخ#

 مدان دعط 3 ت>هالاق ١073 52 لاق ابك لقعو ف نمل ظيافك ناويحو تابنو

 رارجد طارت 55 لاقو (مطرر طع راج ديبذ مدر ريخت ربط درتد اج :اظاتاند

 ن) طوف. 69,10. )5  3601. 3,19. ) ةكه1. 3, 2. 2 ةوططقنط 545:
 6) 811668 28 0. /) لوط 9, 9و) 81. 4, 8. 7) 28. 29, 9.

 2) ل88. 6, 3. 72) 28. 92, 0. ١

 1) 0, مدامزصأ 2. تدهضحضصل. 2) 5. ةطاض همم لاق. 8-83) 1هطلأ
 1 0“: 4) 0. ةدجاس 12. اذدوجس 1. نيدجاس نور.
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 عضاوتلا ىف سداسلا بابلا 1

 عمشيو ("ربكتي فيك نيترم لوبلا 'ىرج ىف ىرجي نمم 0بجأل
 عضاوتلا , هل بجوي ناسنالا رما نم ههبشو !ذه ىف ركفتلا ناف هفناب

 75” هديع لقو (ءادق١ اتاع زد تالت 0784 رط 5 مع للملا لوقي كلذخلو

 درع د ميغ لقو (ءااب ذر مزيذحض دلن9 لأقو (6 135 الاثاث تاطل دات

 نم اينللا ىف هيلا عقد ام ميظع ىف ركق اذا ىنانلأو (4:1510 2788 ]2

 ' مومهلاو بئكاصملاو ضارمالاو دربلاو وخلو شطعلاو عوجناب ةنكملا بورض
 نطفو كلذ عيمج بيبللا لصح اذا توللب الا اهنم .هل ةجار ال ىتلأ

 هماقم (6ةروص نع ريم هسفن نع كلذ هب عفلي امل هكاردأ ةلقو هفعضل

 ٠ عضاوت عضاوتيف ةقيقلل ىلع كلذك وه لب رادلا هذه ىف ريسالاك هنا

 نود هسفن كاكف ىلع هب ةقاط الو هل ةليح ال ىلا قبطملا ريسالا

 "تدد ددمطد مما لقو (270+ ممالع؟ ادضد #دض لق ابك دنع هالوم اضر

 توملا لولح ةعرسو هلجا ءاضقتا ىف وكف. اذا ثلاثلاو (م 19 طله 5

 دوؤتلا نع هسأيو هروما لامعاو كلذ دنع هئاجرو هلمأ عاطقناو هيلع
 ههجو رون بهذ لقو ريقلا ىف هماقم ةروصو اهب عافتنالاو اينم ءىشب

 همنج نباح (ةراثآ تيعذو جيقلاو نفعلاو دودلا هعقاوو هدول (*دوساو
 (ةدتحئتار تحل الو فظن الو لسغ ام طق هناك (6 هتحتار نتن لتشاو
 دلك دهيتنو اذه لم ناسفالا لب ىلع رظخ اذا: هنت يتاورلا بيطي
 امك ربك الو وز هلخاد الو جماشت الو بجاعي رو ضفخاو دسفن ىف

 لأقو (و دات دق تمد دد امدح مماقنل دج هديت زر» 225 د7 باتكلا لاق

 ) 2و. 144, 3. ة5) 80. 14,1. 0 28. 22,7, 24 183: 25, 6.
 ك) 2و. 79,11. مل 28. 142,8. 2 و) 363ه. 2, 2.

 1) 7. بحعتالل )9  2. دحذم) همم 25320. )3  ةنوم ذص 1. قااالط.

 4ه4) 7هطل؛ ذه 2. 5) 8. رطخ اذا هتاف مئاورلا بيط لَكَ. 6©2) 0.

 هكئاور 17. طهغأو مهطل ةبيطلا هدحتأر همه جتاوولا بيطب.

- 

 ا لا يول وع ا لي و ع

 انكسشا
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 "٠ ١ عضاوتلا ىف سداسلا بابلا

 ضافخالاو عضاوتلا همول (ءصع لها ( نمو هللا قيقح ىف اريصقت هسفن نم

 كدد مع ردم الاطاند 737 مع 7728© نع لاق ابك هباقع نم انوخ عت هلل

 درصد ام دود ردكم ددد5 دك راد مل هللا لاقو 733 طوع زتزت7 تكاصنت "قم

 دحرد مرو ريدممأز مكوك ممر مزروذ درت ذرب مزج ماممرت ذر ةطددح تاب

 لامعا نم علب لع كمت !ذأ عباسلاو (0 مرم» حرجد :ضررطاا هددو مرا ”نمذ مدد

 كلذ لوانتي الف هلام وا خلفان وأ ةعيرش وأ قلص و ا هلل خعاطلا

 نا ا حلل ال ل لعمل و

 طاددحد حدذارب ددذرجد ام ميحد :نز تزدحم صكرجذ هدم ات مدمج ةمد هاوقك لمعلا

 مدارج مازن حيا هد هود سدح ام مما حدف رجم مدرج وذ دانت لاقف رمان مد

 ( جرب حرب مدذ ريدانتا دمرت طدتلا

 كلذف ناسنالا ىلع هليهست (©فيرطو عضاوتلا فلخ باسنكا هوجو امأو

 لصا اهدحا ءايشا ةعبس ىف رطاخل فيرصتو ةركفلا دفاعتب نوكي نأ

 ىنغتي مث ابيتحتار نتنو ©امهنفع دغب مدلاو ىنملا نم هأدبمو هنوك
 نعماو (©فعض لاح ىف يرخ مث هما نطب ىف (”هتاقب ةّكم ثميطلا مدب

 «دشأ غلبي نأ ىل اهيلب نم لأ ةجردلا هذه نم ىقتري 1 حراوللو مسلم

 ىلا ىنعملا !اذه ىف ءايلعلا ضعب لاو (هلجا ءاضقنا ىلا مرهلا ف ذخأي رث

 هن: 11 1ك 240131, 19+ 1 6) ةكلما 6, 6, 8

 1-1) مطل ذص 1. 2. هريصع لهغأ ىيقح ىفو هتوطق 18.

 2) 0.ل و هباستكا. 2 8) 2 امهتنفع. 2 4) 2.1. هماقم. 25) 0
 2000 0 ار ينط دول لك دنا شمالا خل ا

 ا ياا نا كوول ذك هل

 ل ريزولا هل لاقف ىفشأاو هلك ىكلم ىطعا كلملا لاقف ةّصاخ ةهحكصلا نمر

 ءاملا ف يبتسا كلم ىف كلم اب ريخ. 2زووو 6ةوءطتوطكم ةءطعتست هد سوست

 ق4طوعءعطتوهز طوع طفت جاجساتط 7 هاتر 08 816 ةعاط]وءاطق 12 0612 71159101111611118138 881
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 عضاوتلا يف سداسلا بابلا مع

 هرهظ لقثل هلل عضاوتيلف معنلا نم بورضب اينللا ىف هيلع هللا معنا اذا

 ةرثك ناذ هيلع ةيقن نوكت نا نم اًقيخ هل عشخو اهنع ركشلا فك
 لام لا ىن ىلع هللا نم ةمعن اما ءايشأ ةثالث كحال نوكت اينحلا ىف لاملا

 نوكي نأ ةمعنلا ةمالعو هيلع ةنتقو ةمقن اماو هل !رابتخاو ظنت امأو

 اببس تناو اهب لغاشتلا نع هللا قوقحب مايقلا هلغش دق اهبحاص
 تابجاو ىف اهفرصو اهيلع لكوت الو' ةمعنلاب لفك رثو هلل لمعلا نم دايدزالل

 ١" ىف هل هفيرصتو هلم ىف هتريس نع 27» فصو ام ريظن هيلع عت هللا
 | 0 يجوويع حصداو كود دو حصان ه»+ هيلع ةلكوت ةلق ىف لق مث هللا فح

 'لغش ىلق لالا بحاص نوكي نا رابتخالاو ةنكملا ةمالعو (ه ”تدص

 ركشلاب مايقلا نع تانآلا نم هيلع رذخلو هنم دايدزالاو لاملا ظغفحب هتيانعب

 ©مايقلاو هب مايتعالا ليط الا هنم هل سيل هب نكتمم هبحاصف هنع هلل

 الارز ةازلد١ هاد8د5 ١6١ 55د 53 ميكلل لق هلثم 7 هنع باسفلو هيلع

 ةلغش دق لاما بحاص نوكي نأ ةمقنلا ةمالعو 6125 ددات »5 مداطد هد

  عيلع ىتلا سانلا قوقحو .هللا قوقح ءادآ ىع هب نذّدلتلاو هيف معنتلا

 ةيدوبعو ةعاط نم اهنع همزلي اب رعشي الو ةمعنلا بحاص ىست دق هنم

 ضو دبد ذديب ردصن ماطازل دمد ذاجرج ممصاقا زا ماما باتكلا لق ام وك

 ةخممامو رز ذدكمز نص ذدلل دادد ماقل لق (ءصاطن دصض دد اطال طازج ا“

 لقاعلاف ةمعن ةروصب ةمقن كلتق (480 5 5 ممزرطا مددج ذ د كالو ميج

 عضاوتيلف اهروما نم بحي امب ايندلا هيلع تلبقاو ةمعن هيلع تدرو اذا

 8زلدذ ددطاط داتجال ميك لوقك هيلع هللا نم ةمقت نوكت نأ نم اذوخ
 فرعو ديعولاو دعولاب ءاينبالا بتكو هللا باتك الث اذا سداسلاو (ءاطال“5

 م) 8ت. 31,24. 2 5) 81ععء]19ه3. 2, 23. ه6) لعق. 22,13. ١ ©4) لعق. 5ر12.

 ه) ظوعاوف. ةر 12.



 انوغا

 0 عضاوتلا ىف سداسلا بابلا

 (م حاوربب5 درر مكدر حمدا سيح مكررصذ ددح دمرززرب دد تطرب درو صكرب

 عضاوت هل هتعاط فالخ ىلع هل هجبوتو هللا عيرقت هيلع درو اذا عسانأاو

 رعش اذا رشاعلاو (6 2555 د»# الدد) >5 ت>مدت : > 08# نع هلوقك عرفو

 عضاوت باسلل فقومو نوما لوه ىف ركفو هيلع ةينملا لولحو توملا برقب

 دار ريغب هلجا ءانفو هرسبع باهذ ىلع مدنو هيلع هسفن نتنافو عضخو

 مدممرك زائد 555 هلوقك هليحر لنع هيدي نيب همدقي ملادت لمع نم

 (م ططازت مرد رز درت درو مكدررب سرع رزذ جروح دم مددرس مدريد هرطرف

 0 علا لسفلا
 نأ لوفاف عوششلو عضاوتلا لامعتسا ناسنالا بع بجج اذام يف اماو

 لقال هتلماعم ىف اهدحا ناعم ةعبس ىف هلامعتسا ناسنالا مزلي عضاوتلا

 لوقي هيفو فناتسن اميف نيباس ام ىلع هسنج ءانبال هتلماجو هرصع
 ىلاتلاو (4ج0700 ذا ريدتذ رداند ددد) اج دوبحت حربا ميبطل 100203 57503 باتكلا

 لق امك هللا ىلا ةفلزلاو سالصلا لهاو هقعيرشبو هللب ملعلا لها ىقل اذا

 زرار ذر حالاطدا مادام اذنمذ تاالد اطاثث لاقو (مازتاطلا” دمرت ماكان 5“

 ىف رطخيو عضاوتي نا هل (بجيف هلئاصغب محم اذا ثلاثلاو (9
 هرتسو هللا ملنع ىف ىتلا اباطخلو بونذلا نم هللا دنع هل مّدقت ام ةلإب

 هيف سانلا © طلغ هرسي الف اهنع بوني ىتح اعابا ©هلاهما لوطو اهيلع

 هئمعن قح ءادآ نع ةتلفغو هل هتالماعم ءوسب هللا ملع ةّصصل نرك ل
 عبارلاو (و »داق دال #7 الاال 3 لق امك هسفن ىف عضاوتيف هيلع

 اليلق هيلع فشك ىنذلا هركشيو هلل عضاوتيلف هلع وسب هيلع َىَتَأ اذا
 سماشلو (8751725 تا 50” لاق امك هيلا بوتيل اعيرقتو هل ابيدات ريثك ف

 «) ظموج 9, 6. 2 5) 1716. 21, 29. 60 38. 38,14. 24 58. 15, 4.

 0 طو. 141,5. مث ط». 14,19. ) 2و. 88,19. 7) 1831. 86, 10.

 1) 37. ىغبفيف . 2) 17. هلاينحا. كا حم.
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 عضاوتلا ىف سداسلا بابلا مي

 مددللا دداد دذ تدداند مرح تاج مد) هلوقك دنع ىضرو هلمع هنم هللا

 (ء جرد ربذ مموج

 كلاثلا لصغلا

 ناسنالل عضاوتلاو عوضخلو عوششلا ثدح اهنع ىتلا بابسالا اماو

 ضارمال هيعيبطلا هتكرح نع هتوق تفعض اذا اهدحا ةرشعف دحاشت دعب

 عت قلاخلل عضخوو كلذ دنع عضاوتيف هبيكرت فعض وأ جازم وسل وأ

 رقغلا ةفآ دنقل اذا ىناثلاو (ةدزإل )80 522 0ذ5 5مالد ال37 ةلوقك سانللو

 نع هتدع رسكنتو مل عماوتيف خدع هئانغتسا دعب سلنلا لل ةجاللو
 ممو مددرببو رذ مرصصاطرمذ روحت هضحدح دصاان 55 77 هلوقك هلاع بجغلا

 اذا تلاغلاو (م حط صص ذديمذ مارسدرو حميم ذيع د نطقم دصيلا هنت 2
 © ب 2

 اذز7 ح>37 ىلبقك هل عضاوت هاضف هيلع رهظاو هريغل معن هيلع تقبس
 هل عضاوتيف هثأدآ نع فعضو هريغل فح هخمؤل نم عباولاو (4 2732 9 51

 ىف ناك نم سماشلو (ءةطصصص رددت 720 تصأ هات 72 1 2+ هدلوقك

 مراح ذزدح ذدح ةددد اإل مهلوقك هسفن نضفخاو هل عضاوت هودع ( ةرسأ

 ناك اذا سداسلاو (و الزل 753712 )77259 97073 277128 0400 لاقو (/ 29د

 7 هلوقك هل عضاوت هكلام دي نم هسفن كاكف هنك ال (©اقرتسم ادبع

 رناجذيب م ذيج انحرارب رد ممددر جد ذيع مموار ازازلد ميددززدبب دج ذيج مدددرب ناد

 نآف ةنرح عئاجتو ىدئادش ناسنالب تلح اذا عباسلاو (8 200702 "ان

 اذا نماثلاو ( د37 0235 ال227 #1 ا لق امك عضاوتتو رسكنت هسفن

 اهنع هركش' نم اضوع اهب هنايغطو هتيعنب هلل هنايصعب هسفن بساح

 مدد همصددال ماد #5 دلوقك عت هللا نم ىيكساو لجخو عضاوت

 ىر 28 51,19. )5  128--10611-- )1 هس 2 356. - 4) 2+. 19, 6.

 ك) طل. 22,272 مير طه. 108,18. و) 83. 36,8. * 8) 29. 123, 2.
 1 آبه7. 26, 0

 1) 2. ريسأ نراك. 2 22 مدتصمم . 1. فدمدصم» .

 اتاي ورم قا دف وا اا د ا ور د
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 ةتوفححل طماع ١" نفح سدب
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7-6) 
 ملأ ' عضاوتلا ىف سداسلا بابلا

 هيلع بجاو نيدو مزال فحل اماو هذناتسا ىلا فيملتلاو لاما 0 ىذ فيفر

 مكمل لوقك هبحاصل عوشدلو عضاوتلا همزليف هتيدأت ناسنالا نكمي ال
 ةرخآلاو ايندلا باذآ بورض ىف ةيصقتب دملعل امو (ه 755 اه”85 205 <دالا

 عاد وأ دشرم ىبلو وأ هصع ئبنب هدي ترفظ اذاف داشرلا فيرطب هلهجو

 مااا 5950 مع انلثاوا لوقك هيدي نبب عضخو هل عضاوت ىدهلا ليبس ىلا

 دروب (م جكرب دذد ذكرنا خدرم مالا درو مدان رد ررادطرب صيت مكاطكرم دصضأت

 لاقو (م مجصكم دل مرمر مادران دمكم ميج دمع مذيب ميو مذ دصذ

 ةلمج نع ميكللا لو (7 -بضرم سدرحد مذ درلد از رد راب“ اطتاشما

 ناك ناو عضاوتلا ماسقا نم مسقلا اًذهو (025 52375 508 <تال١ ماوعلا

 لماش ريغ هنال فالطالا ىلع ةيلاعلا لئاضفلا نم سيلف عبطلا ىف ابجأو

 أذا ٌريسالا ناف ناكم لكو نامز لك ىف هيلع بجاو الو نيقطانلا © عيب

 هنيد ىلا اذا (*نويدملاو هتبقر كف اذا كبعلاو (ةهترسأ نم فلطنأ

 سانلا ىديا ىف امع ىنغتسا اذا ريقفلاو هذاتسا نع باغ اذا فيملتلاو

 عاوتلا ثلاثلا مسقلاو عيدي نيب عوششلو عومفلو مل عصاوتلا مولي ال
 ىفو نامز لك ىف مهل مزالو نيقطانلا عيمج ىلع بوجولا لماش وهو عت هلل

 هللا باتك ىف ىمسملا وه عضاوتملا» بابلا !ذه ىف انكصق هيلاو ناكم لك
 ماد مدا ددذ وحدا مددلل مددرنل ملكا ملك طويل مدح الازالا اذا ا مدرب

 فالطالا ىلع عضاوتلا ىف مالكلا 3 انل ىرج امو تزال القال 7222 د١

 عضاوتلا نم ايلعلا ةجردلا وه ىنذلا ثلاثلا مسقلا اذه الآ ىنعن سيل

 لبق و هيدل فئرتلاو هللا ىلا برقتلا فيرط هيلع دعبي ْرل هل خص نمو
 ه) 2ط». .22,". 65) 111. 3,11. 0 8ه:ةءطصاأط 220. 0) 18. 33, ٠

 4 طم. 11, 9. ؛

 1) 0. 8.18. دي فيفر 8. فكر. 2) 0.ريغل. 8) 8. هرسأ 81

 ا 141 4 0.2. 1". نايدملا معطعصطتستقءطو 1"هماصم
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 عضاوتلا ىف سداسلا .بابلا ا

 لوالا لصغلا

 اهدنع اهردق رغصو اهعوضخو ة 006

 20 ىلع همالعأ 0 اهيف 0 اذأو يذلا + قالخأ نم ل

 الا آس ايلا يسب ىلا يكذب يلع هردقلا

 باقع ٌلشأ كتبقاعل كيلع ىبضغ ةدش الول هللاو طوسلا رصح نا دعب

 ىملح نم نزوا ابخن ملعا 3 لوقي ناك هنا هنع ليقو هنع اغعو
 قاتلا لصفلا

 0 مالنا يللا نا القلا عيارتلا لبست حوش اماو

 سفنلا لويخ ومو فئطانلا ريغ ناويبخل عاونا نم ريثكلو ناسنالل ماع
 | 0 الجل نحب اهنم الهج دمحد اهنكي يذلا سلا له اعريص

 مرادقاو عاسفناب جرييمت فعضو عاتقرعم ةلقل (1 هماوعو سانلا لاهج نم نوكي
 وهف ةقيقلل ىلع اماو سالطصال فيرط نم الا عضاوت ىمسي ال !ذهو

 دولا لوقك ايحالص هيف امع اهيلع ىيتسملا لهجلاب (2اهامعو سفنلا فعض
 نوكي ىنلا وهف عضاوتلا اماو (ه هداك 85 ]2 ذزن 5داثط طاقال 535 53 15

 ٍيماشتلاو اهقالخا ممملام ىف مثكاهبلا ةكراشم نع ةغنالاو ةمهلا عاقترا لعب

 ١) نس ناك اهلّثختو سفنلا ل ل اق ردو ركلا

 ىف لب سفنلا لئاضفو ىالخالا دلماح ىف لخاد ريغف كلذ ىيبس ام

 اما سانلل عضاوتلا ىاثلا مسقلاو مئاهبلا بسحك هيف اهبسح نا اهمومذم
 اماو داوم ةرضح ىف دبعلاو هودع دي ىف ريسالا لثنم هيلع عاثالينسال
 ىلا ريقفلاو ه*جاتسم ىلا ريجالك دنع ام ىلا هتجاح كيكوو مايلا درقفل

 ه) 81. 17,4.

 1) طزو 8مد. تطال 2 2) 2. هماطالا هيمن

0 



 اك

 ىلاعت هلل عضاوتلا ىف سداسلا بابلأ

 ناكو هذحو هلل لعلا صالخا ىف لوقلا انل مّدقت امل هنأ فلوملا لق

 ناكو صالخالا ىوذل ةقحاللا نانآلا 0عرسا صلاشخل ليعلاب بجكعلا

 هيفني امب هءابتا ىلع رومالا دكوأ نا تيار اًذج اريثك لاهعالل ةداسفا

 ع مصي هبو ةيدوبعلا لصأ هنأ اضيأ انل خص انو عضاوتلا وهو ناسنالا نع

 نود هديحوتو اهب «دارفناب عن هلل راوقالاو ةيبوبرلا تافص نم دكبعلا لاصفنأ

 تصرخ مايا مدعطمتل ةتادنق) مكاكذت 5 75 مع ملأ 0 اهيف نيقولكملا

 ممامد م 05 لاقو (ماهنرجحت ذد5 مسدصصما مدكومرص. اج هذ رهرجحت حاوند ذد "د

 نسنالا ىع ىفني نأ اضيا هنأش نمو (ةطاث» اددد ؛تذ ممد» اذ 7اتزلا

 ٠١ 6ةلاطتسالاو مطاعتلاو ىفاستلاو ميماشتلاو رخفلاو ةفنالو ءاليشلو وعولاو ءايربكلا
 بجاعلا .عورف نم كلذ هبشا امو هنم عفرا وه امل ىنمتلا» فيعضلا ىلع

 وم ام اهنذحا ناعم ةرشع نع عضاوتلا رما نم حرشا نأ نآلا ىغبنيف
 عيارلاو عضاوتلا نوكي اذ اًمع ثلاثلاو مسقني مسق مك.ىلع ىلا 017

 ةلفص ىف سداسلاو هباستكا هوجو فيك سماشلو هلابعتسا بت ١ 1١

 15 عضاوتلا ُتصي ىتم عباسلاو عضاوتملا اهيلع نوكي نأ بجج ىنلا ةريسلا

 لثتاضفلا © ما لئاضفلل لات عضاوتلا له نّيبن نا نماثلاو صي ال ىتمو

 بجتعلا ناسنالا بلق ىف عيتجج نأ زوج له عساتلاو هل ةيلان

 ةرخآلاو ايندلا (هروما ىف عضاوتلا ةدثاف رش رشاعلاو ال ما عضاوتلاو

 «) 1 0طس. 29, 8) طو. 29,

 1) 17. ل ليعل. 1 الا 8-8) 2. سكحعلاب وا. 4) ةهءذس 1.1.
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 يالغلا ىف سماق -بابلا 1 “5

 هراثكتسا ىف كدهج نم رثكا لق ناو كلمع ةيغصت ىف ((كديج نوكيلو

 رذحاف هيف ريخ ال صلاخ ريغ اريثكو ريثك اصلاخ اليلق نف صلاخ ريغ
 نوكت نا كياو هلل صلاخ ريغ هترازنو هتلق ىلع نوكي نا كلمع ىلع
 ةضيب للي هنا باتكلا هفصو ىنذلا رئاطلا لاح هلل كلمع ىف كلاح

 امك حرقت الخ ناويلل اهسرديف اهل هتنايص ةلقل ضرالا هجو ىلع اهنصحكو

 ددرت ذررو ميدو رصربط درزلط دد مالالل مجدمم مدد هميم مازن هددنحد هدد لاق

 مدخ مذ ريذذ مدرج مداتوم : مازودم مجاورت محصل ماطاتط ذود د مداشملا : همام

 سلم ليقو (« : مردود رجذ ماكرو ربطل ممدردو مرطب مرج دو : دمو ذو مززاإلا

 وئاخن ىف هباهتجا نسحو همزح ىف اذه فالخ ىلع ناك نم ميكلل
 هلوق ىف تارشمل فعضا ناك ناو هلعفب بدأتلاو هب رابتعالب انرماو
 الف ريتك نم اليلق كل تركذ_ دقو (5 5377 77375 725 ذالل 7500 58 5

 تانآلا نوكت ةعانصلا فيش بسح ىلع نت هيف مربت الو درئكتست
 ا

 (©هتجري ىلاعت دهجول نيلماعلاو دل نيصلخملا نم كيأو هللا انلعج

 ه) 183. 39,153 5. 8) +. 6, 6.

 1) 0. لعجا نلو. 2) آه 0. هوجو حرش ىف سماخلا بابلا ليك

 ءرجلا ليك هلامكبو ءايرلا نم ظفحتلاو هللا هجول لمعلا صالخا بوجو

 هناحبس دتنمو ىلاعت هنوعب بولقلا ضتارف ىلإ ةيادهلا باتك نم. لوالا»
 قاف [نطومووطعتق جمس ؟ه1ععصفعم 4طووطستنغ طهأ 0. باتك نم ىاثلا ءونِل

 الك مما” ذص دد د 50 د2 هفيلاتب ىنع امم بدولقلا ضئارف ىلإ ةيادهلا

 باوبأ ةخسيمجج وحو . 12 01656 ظنسغءللسسوع ةسص 8. 182. 2. هس 1. ةءطلغ ههه

 هسعط زم 8ظدعطزدم ظنس]ونغدصع م. #5 جود نسمع 1'هنلسسع 065 آلآ اعوع ذن

 عمت 1هزالع متعطغ 016 28606 دهر هم 13266 هه ةزعط طقو» دص 062 32

 هزسمم قةقطوءعط عز [هنو8



 7 نيالخإلا ىف نسماقل باع

 لب عت هللا قحن فاصنا اذه سيلو هعاطا نم ىلع فنحا ىتح هلثم

 هيبد» صولا دلوقك هلل ةمارك هللا ةمركا نم ماركاو هللا بحا نم ةبح ىنمزلي

 زان طاحرد جدك ذصق ىف 2752 ةصق نم ناك ام تملع كقو 57

 مبرقت ىف ]718ل متدسح دنع هيعباتو 770 ةصق نم ناك امو (5

 هللا رون نم
 | سداسلا لصفلا

 كو ةبقارم نع لفغت الأ كل ىغبنيف هل ظفلو مول ةبقاوملا اماو

 نم الا نوكي ال .لامالل سالصلاو داسفلا رثكا ذا كبلق ساوسوو  كركفو

 اذمم د دز دال هضاثث» 535 ىليلا ليقك اهداسفو اهحالص بسحب اهنهج

 طاددذ ذد >> لاقو (28تاانزد رد حدرعت دك داليا >5 بانكلا لاقو (م صالت ماوزانات

 -ددذدا جهود درجد ددحر جدذرج دادم 15 لاقو .(مزاحرد صاتانمام دابث دل نت 1

 ىه امنا تالد١لأو يجمد معدد دام تدرج صدع اط مط لاقو (ماصااشالو

 صالخا يف كسفن دهجا ىخا اب كلذ بسح ىلعف ةركفلاو رطاخلو بلقلاب

 عمد ظ”منض تصد هلوقك اًلطاب . كدابتجاو اءايض كلع بهذي الو ةلل كلعع

 امع لفغت الو (8 تاه اطدروا رع راطانن زردان مرد مذد حدالازلا حرمك نذد

 تادسفم لوصا ةلمج بابلا اذه ىيف كل تعمج دق ىنذ هب كتيبن

 ظفصف كاننت داي ال عورق اهتم لضا لك تيحتو اول 00 لامعالا

 هاضري امم نوكيلو ههجول صلخبو هلل كلمع وفصي نإ ىسع كنئقاط اهنم

 روما نم كرئاخذ ىف كتداع ىلع هرْجأو كنم لوبقلا ىسحا هلبقيو هلأ

 نم هاقناو تافآلا نم هّدعباو كن ده ان حّلصا رخّدت كناف كايند

 ىرحا ةيناغلا كايند روما ىف كلذ تلعف اذاف ردكلا .-نم هافصاو لخاودلا

 عت هللا ىلأ هب لضونت امو ةيقابلا كترخآ روما ىف :كلذ فاعضاب لعفت نا

 م) طو. 15ر 4. 5) اكس. 12,1. )0  2. 4ر28. 2 4) ©هط. 8, 1

 م 1 0طتم 28,9. رمي) ودلك. 30,14.  ي) وصمم 10,19. 20 قوق.
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 يضالخألا ىف سناقل بابلا 5

 فوقولا كنكمب اميف لقنلا لما كلقو هيناعم ةقدو هضومغل نطابلا ملعلا

 هنم لبقت رث ناذ هنم كلذ كيلع عنت (امبيف 2دلقت امك هتكص ىلع

 (6كنود ملعلا اوباصا ناف كباحصال دسلخل عسب كامر مزحناب كسفنل (2تذخإاو.

 كييف كوبلس عنك عيواسم ركذو عصيقنتو عابييعت تمرو يلع (/تَدَقح
 هلهجل غترقحو (كيهف لضفب هتصقنت عنود تبصا ناو كملع كوبصغو 5

 دنع رجاضتو ميلعتلا دنع كفناب حمشتو ملعتلا نم فنأتو (ةهملعت ال ام

 نينزتتو كباحصا ليهجتب ىلحتتو ملعلاب ىبعدلا رثكتو كيلع ضارتعالا
 ام هل متي مل ناذ هنيدبو هللب ملعلا لعا بادأ بلستق ( كنازقأ خيبت

 ةعاطلاب لمعلا باب نم كلذ مار (5 ملعلا باب نم كعادخ نم لصق 0

 ناعاو هب كبجحعاو كنيع ىف ةعفر (" الع هلل تلمع اذا كنا كلتو

 نع اوناك اعرو ماضبوتو قعيرقتو قتقم كيلع لهسو كلنع كرصع لما
 اليغ نسحاو هلل كنم (0ةعاط لضفأ كباكحكا ىف ناك ناو كنم لضفأ هلأ

 اذه اي كل لقو هيلع ىبهلا 01كاغبا كنم هيلآ برقتلل اًداهتجا رثكاو هل

 5 اكلي كنم رفاظ .ناضقت وهت هللا ةعاط ىق اذه كاهتجل نم رهط.ام لك

 ١ هدسحاو هيلع 09 عبأت كرصع ىف نم حلصا هللا دنع رث سانلا دنع تنكل

 هتالفغ (5بقتراو هتارتع دصرأو هصقانمو هبويع ىف ثحلو هيلع فنحاو

 نا 04لكل راج نا 6ةديلع هعتشو كنكما ام كلذ نم وهشاو

 تقما فيكو هيلع درنق لعفاف سانلا دنع همس طقستل لطابلاب هيلع ىرتغت

 ىبر ةعاطب مايقلا نع ىرجم ىقافك امو هللا هلضف نم لّذراو هلأ هبحا نم 0

 10 هي ا. كنكع لل 98 75هظل5 ةج 0. )3  > كنم. 4 )
 تقكح. )5  2. كيلع. 26) 0. هديهغت. 7) 7.. كنثارق. 8) 17

 2. | ةنيدبو هلي. 9) 2. 2.1. ل و ةعنش. 10) 8ةطلغ ذص 0. 2.

 2 11) 80 0. حل. 2.: 2. طوؤاو 880213 مم عتممام هطوم ادب 1. آدم

 12) ة. عتبا. 13-13) 8'ءطاغ ةص 1. 14) 1ه 0. ةهؤ 016 1ععغ متعط#

 1م 0 ل سدس ع.
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 اة صالخالا ىف ىايماشل بابلا

 ضعب رهاسلا كلذكو اظوفح هرجأ هل ىقبو هتوق ىلا داو ماض ام هناك

 لضفو همايق باوث هل ىقبو رهس ام هناكو هطاشن ىلا داع مان اذا هليل

 وما اماو ايفاك انايب لكوتلا باب ىف هتنيب كقف ةنكولا مما امو رهدلل هتالص

 اهلالح اًعيرس كتاّذل باهذ كلاب ىلع رطخاو كسفن ىف ددرف ىضاعملا

 دنعف كل ةرخآلاو ايندلا ىف اهباقعو كيلع اهنم يبق ام راع ءاقبو اهمارحو

 لع لك ىع ْلَسْكَتو اصلا لعلل طَّشْنَتو كيدي نيب ىوهلا مزهني كلذ

 اًعيش تلك كمزع تييضمأو هجولا اذه نم كنع هءاجر عطق اذاذ ييبق

 كنم عقيل كيلع مومغلا رتاوتو كبلق ىف مومهلا لاخدا مار تاءاطلا نم
 هللا .لوبقو هيلع باوثلا كمرجل ماصلا لعلا نم كل مّدقت ام ىلع مدنلا

 جرفلاو كبلق ىف رورسلا لاخدا مار ىصاعملا نم اًنيش تيتا ناو كنم هل
 هدياكمل تنطف ناف هيلا طشنتو كلذب كتريصب ىوقتل كل مدقت امب

 ىلع هللب تنعتساو اهنم رذح ىلع تنك هدياصم بورضل ترعشو

 ةلفغ كيف هماهس غرفاو ةتغب 0 كعِرْصَأ اهل رعشت ل ناو اهنم صلختلا
 (م جاد ؟همرد دد ريدر ريذز مد ذو دواي -صضد ردد ريض صدقا دال لاق امك

 نم كلذ مار انركذ امب كعادخ هنكمت رثو كلذ. عينج ىف هتمواق ناف

 كعنقي سيلا كل لق ملعلا ملعت ىلا اًطاشن كيف ىأر اذاذ كملع ةهج
 ًاسيلع امأ قداصلا كباتكب ةفرعملا نم كخايشاو كرصع لما رباكا عنقي ام
 مك ةعيرشلا ٌلْصَأ» نيدلا نيع ٌكضقا ةياغ الو هل ةياهن ال ملعلا نأ
 بيرغ ملعو ضورعلاو رعشلا ىنعم نم سانلا دنع هب نيوتن ام ملعت

 ءاملعلا عزانتو هقفلا رابخا كنع عدو رئاسلا لثملاو (ةناشلا ثيدلملو ةغغللا

 تاسايفلا عاوناو مالكلا رصانعو ناعربلا لوصا ملع ىلا ضرعتت الو هيف

 عم رعاظلا ملعلا قاغتاو لولعملا عم (ةّلعلا دارظا ةيفيكو ةلدالا بورضو
 ه) طم. 1,

 1) 816. 2. كتعرص. ىل. ”تالالال دسم الالام. 2) 2س 2. 2. )80775 .0. ع
 1. تمدرض. )8  1, طا”ةدرج صتكحصما مو]. زخم وغم 1 عار 2[. 2. )4  دمة

 ممطربطوو» جكالا
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 صالخالا ىف سماخل بابلا نموت

 0 مرمر اجرح مجرم دريزوب طيورد مصدرا مزردإ مادام تاطالد ريع دد مزن صدد

 قاسفلا (©ةعنو رافكلا ةداعس كلاب ىلع رطخا كسوح لاح ىف تننك ناو
 لخد اعمنأ كل لاقف (م ذب «ةتدضذ مرمررودل مدجدرط حدو طال ملوقك

 هضئارقب مايقلاو هللا ةعاط كسفن تملا كنا لبق نم:داسفلا كلاح

 6ولف اهنم ةياغلا لعبو اهيف ةفلكلا ميظعل كلذب مايقلا كتقاط ىف سيلو
 ىرت ام ىلع كلاحب اطبتغم تنكل 6هنم اهتحرأو كسفن نع كلذ تحرط

 لو (ةا”دم# >2مد عق هللا نع مع لوسرلا ليق ىرق الا ةاصعلا هيلع

 (ع مد” مانزل ذد مدع ةددنرب مدرب رد ذزن ممدعس هماصوانم ذدم ةضرتدد صدم مد

 ' ٠ ولطلا لاشلا نب هى لبع لع اموع كتم ىأر فانه اذه .عبشا اَض
 رغحا كل لق (©عوجتلاو مايبحلا روما نم ناك نا هنم كعورو كيلع هرمأ
 روما نم ناك ناو كتترخآو كيند رومأ نع كعطقيو كضربو كفعسي هدف
 1 1 1 لوم يو كرد ةيعقلا لفنتلا
 017 نم ناك ناو بارشلاو. لعطلا نم كينج ىبقا كتكصضل طقشلو

 كرعشاو كينيع نيب رقفلا روصو كلام فالت كيلع ليخ ةقدصلاو ةاكرلا
 " ضئارقلاو لئاضفلا بورض نم برض لك ىف كلذكو ةقافلاو ةنكسملا (6للب

 لمع ىلع تقرشا اذاو هنع (لسكتل كسفن ىف رمالا ميظعتو كعيورت موري

 اههلا ليملاو اهلمع ىلا كطّشنو اهتبقأع كاسناو اهتّذل كيلا ببح ةيصعم

 مدقت اميق كيلع راج أ لك ناب هيلع ترف هنم كلذ لثمل تنطف اذان

 | ١ لول اكتم رثدع اهيا بعت لبا كيف زيكا هدم قبو لأ كيمع نم
 ليللاب وطفا رق (”ماص اذا (©مئاصلا ناب ىنغي الو ىضقني ل رهدلل كل قاب

 0 135,622-51 هده 10952 هك فس 12 1

 51 0. ف. لآل + ليلج ىفخ ىنعم مدل هلو. 2) 2

 3-8) .ءطلغ 2. 2. فس 1[ئةس0ع موس 2. دزم زم مدت تتطلب 7 وا

 - هاتق 8*1 []طومووئدمع معصم عم[ 1 عم. 4 2. اموع تدرأ !ناخ. 5) 8ةطلغ

 زم 1. 2. دكلصلاو. 2 6) 5. طاددد ماهزغ ذذد.ل 2  ى. ةددط م, تدم
 8) 1. مايصلا . 9) 2. ل ناسنالا.
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 مرن ضالخالا .خ نافل .نابلا

 هللا ىنع ىنم ىطاب يلصا هلعل هب ىملع امو ههاظ نم اريثك جلصأ

 هللا فح هلهج كلذ ىلع هلَمَح ار رهاظلا ءىس ناك ناو زعو لج

 ىنمزلي ام يف ىريصقت لصفل هنم نقئاب فحا اناف هملع ردقب ناسنالا

 ىصعي وهف هب هلهج عم هريصقت ىلع كلذب ىملع عم هلل ةعاطلا نم

 ةرهاظ هتليذر لعلو كيو ةفرعم ىع هيصعا اناو ويسو لهج نع هللا

 ةيحرلاب هللا نع فحا وهف كلذ فال انا ةنطاب ةرمضم هتليضفو ةيداب

 هللا عالطال قانسح نم ةريثك تانسح لداعت هتنسحو ىنم نارفغلاو

 كلذ فالخب اناو اهلجا نم مبكي الو اهب هيلع ىتَتَي الف اهيلع طقف

 ةيصعلما ناسف اف ىصاعملا باب ىف كلذكو هرهاظ ىلع ىوهاظ نوسح ةرهشل

 0 ه«بصاعم ا لداعت ىنم

 ىف هنايصع ندع رتتلل هلع يبل ل م 53 ا

 اضياو ةرخآلل ىلابصع باقع ىلع ىقبيو مفع د لح تقل ايندلا ٠

 ىنعنم علثاذر ليصخكو سانلا ىواسم نقف ىسفن نتلغبت انآ اذ

 مزلاو ىلع دكوا ك ىتلا ىسفن بويع ىلع فوقولاو ىناصقن ليصحت نع
 جالعو سانلا ماقسأ ليصحت نع همقس هلغشي ىذلا ميقسلا ضيولاك ىل

 م نافذ كيدي نيب مرهنأو كلذ دنع ىبهلا رسكنا هريغ الع نع هسفن

 اذا كسوحو كدوعس تاقوا ىف ككدصر تركذ اميف كيف هماهس يلفنت

 قرتو لال هذه كل مودن اهل عساو كايند رومأ ىف ٌكينجاف كمهف ذفانو
 ىق كب ىنأكف ةدملا هذه ىف معنتو ةحسفلا هذه منتغاف اهقوف ام ىلأ

 الو ةكرح الو لص ال ثيح ربقلا ةملظ ىلا كبر تبَجُت كمماب ىدوت
 مااشزلا ج١ ماندم دج 55 (هميكلمل ليق كلذ ىلع هليلد لعججو ىلا الو ةّذل

 ه) ظعع]1. 9, 0.
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 نضالخالا ف سماخل بابلا رمز

 انو ىتهم موي لبق موي ىلا ربصا فيكو هل لقو كلش ىلع همصاخو

 | 3 لنا و نمل نك نالت مدلخ لثم  نوكاق قوم (* مهي ىرنا
 اميف وهف ةيواينللا تاذللا بلط ( ىف دهتجاف هعد لوط هترضح نم

 ةالوم ةمدخ ىف كلذ دعب اضيا دهتجيل عماط وهو اهل هداهتجا نيب

 ةجح هل نكت ملف هتملخ نع ٌةمغب ناطلسلا هبلاط كلذ نيب اميغ وهن
 هدنع نم يرخت هدالب رئاس نمو هتملخ نم هيفني نأ هلنع (: قحتسن

 أ هناطلسل هتملدخ ةلم ىف اًئيش هسفنت رقوي مل ام ىلع اًنوزح اريقف

 ىلا امومذم انورح امومغم اموميم اريقف هرغد ليط ىقبف كلذ دنكج ناك

 كلذ مار انركذ ىتلا دوجولا نم كعادخ نع ىوهلا ستي اذاف هتوم مري

 هللا لضفب تنغلب دق كل لوقيف عضاوتلا ةلقو وعولاو بجعلا ةهج نم
 | لمعلا صلاخو كريمص قدص ىف نيقيدصلاو راربالا لزانم عفراو لضفا عت
 ' هلل ىغبني نقف كنامز لقا ىف درقو كرصع ىق فيحو تناو هللا ةةعاطب

 عرئامض ءوس رشنو عيواسم ركذو غصيقنتو ماتقمب يلع كلمف راهطا
 فلس ام ىلع نيمدان هللا ىلا اوعجريو (؛اورجونيل كلذ ىلع خخيبوتو عاعيرقتو

 صدد مف درد محب زد تصنع هلوقك مع ءاباآلاو ءايبتالا ىنس ىلع (5 ايراج هل

 فيك هل تلقو هيلع تحدر ناف ( 27”مالازلا) 1طذد7 صدد ميم ذوبحاد

 اتوقمم هرغاظ ىف ناك نأو هلل هقينو دريمصب ىل ملع ال نم ( عرقاو تقما

 مل عت فلاخل نذا نعف مرصع لها اوخبوو اوعرق ءايبنالا ناك ناو
 ىملع ةوق ىف سيلف انا اماو جتريمض داسفو ختريرس ىلع جعالظاو
 000 وبلا نط لجل ردنا نونكسو رئامضلا قب اما ملع ىتنرعمو

 ه) 82. 43, 10.

 1) 0.1220. ىتوم قه 2: نوكأ قبذا 2) 2. مذا قوه 271
 راس 10 ةاكنم» أ 4 متمسك كال رذ دس هنصعب زلط 267888

 عع 3-3) 2. ام وهغ هتوقب ريغ هنم عنقي رثو هتملخ ىف

 دع ىفقاب هلنع نم هيغني ال هنأ عب هنقتو مهتملخ ىف هل هدايتجا نيب

 0 د8 لطلسلا قل يجب ف لع 4 12.8. 1". اورجدزيل.
 اورزدجل. 5) 221 2 ايرج-. 6) 21 عرفتو.



 الهأ ١ صالخالا ىف سياخل بابلا

 ىلع لكوتت الو ئيخاوتلاو لسكلاو كيا كل لا اهبابساو ايتدلا رومأ نم
 كّدج جن كتردقم ىف كرتلاو لمعلاو (:كتقاط ىف رشلاو ريل ناف كأوس
 بابسا نم ٌظْفَحنو ايندلا الم نم هانمنت ام © كارد ىف كدهج ساو

 ايمن ”ددد ت8 هاذا ميكتخل لاق امك اهنم ملست كنقاط ل ( «راكملا

 لاقو (قادذ مربرا اط كالا اددد مثمرح مدرع مثال لاقو (م صحم ملكا ١انقد 5-5-5

 ربجاب ةرم مجلمل كيلع بلقي وهف كلذ هبشا امو (0طد5 طلال طق"

 (ةكلسكو كعادخ نم هقفاوي ام بسح ىلع رابتخالاو (؛لدعلاب ةيناثو ردقلاو

 مادا 75 535 ىنعملا اذه ىف لثاوالا لوق كلاب ىلع ترطخاو تظقيت ناف

 ةامعب نا هل ضيع نم ىعس نيدلا رومأ ىف تييعس (4داتا0 طال“ 01

 رومأ ىف تايرجو (015 كان“ #37 ذال5 >> ميكلل لق امك بقاعيو باتي

 هللا ردق ىف هرومأ بلقتو هناكرح عيمج مامز نا هل مص نم .ىرج .اهنحلا

 75 لق امك :ديلا اهيف هسفنب ىمريو هيلع اهعيمج ىف لكوتي وهف عن
 كب خا هوجولا نم هنركذ امب كعادخ نع سكي (6اذاف (م 730 5 كال

 ههجول اهصالخاو .هللا ةعاط نم هيلع تمزع ام امأ كل لاقو رخآ هجو ىلع

 كحاو مهي كرمع نم ىقب ول ىتحو ةفنأتسملا ةدملا ف كلذ كردتسف

 باوثلا ىففحتسا كنوم لبق ٌثحاو موي ىغبني ام لثم هانعاط تماثتمأو

 اهلبقي هنأو وا نم نيلع تف لإ باقعلا نم كو هدنع م

 م) طب 29,4. 3 م) ط». 19, 8. 4 )[91.1,9. 2 8و:5هطقأاط
 6ه) 81.234, 7) 28. 55,

 1) 2. 5مل ةدنق 5710 2) اكد ذة 10: و ناطر: عمد 1

 ت8 سوطل كرد ىله 1. ]ه8 ةطو# 019. 83) اطلس زد 1". 1.5 0.

 مدد 0-55 4. 2. جددعتع 235. 2. ةوطمتمف 0وقوواطو دع ةولسعإل
 17 ه»12عم عوطقطأ دان طفطعسر 1[ع01ع1 م6١ ه8 دس ١ مددربذوب مروع ذد5. )4  هل

 ذمرطود 5) 0. 8. 17. رذدد) هجم 7502١ 1. 128 كليسكتو.
 6) "هم طقم»# :طذتؤ سيب !ذاذ اها, 8 مطلق ذد 17'. ةدعوط و1 ل“ 1هطاآق 6

 291616 11201 2521 566176168 7012 هسفنب ىمربإو 2) 8هط]غ ذم 0. 2
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 ضالخألا ىف سماق :بابلا م

 .ىوهلا دجج مل اذاف هلل هيف كييمض وفضي ىتح ةهكرتاف هنم لقا ناك نافذ

 كلذو هنم فطلا وه امب كيلع ليحت هجولا اذه نم كعادخل اًليبس
 ءايفصأ نم تنأ كل لوقيف (1ةرخآلاو ايندلا ىف باقعلاو باوتلا فيرط نم

 بسح .دهتجاف ةرخآلاو (ايندلا باوث لفاتسي كلتمو هتصالخو هللا

 , ©لعجاف هللا ةعاطل كدايقنا ىسحو كلمعب كلذ ىلا لصت ىسع كنقاط

 كتداعس ةياغ وهف ©هيلا لوصولا ىف كدهج عساو كينيع بصن باوثلا
 ةهقعطا ناف (ه ادا 25 77120 07719 الا #7 هلوقك كرورس ةياهنو

 كنا وهو ىفشخل كرشلا © بوزص نم ( برض ىف كامر هلوق ىلا تنكرو

 ارنا ةخللا هنب دج اميك ئىعست اهل كنا كسفن كدوبعم  تلغج

 ترفكل كلذ ىف كواجر الولو نزلو ملإلا اهنع هب ىفنتو كسفن ىلا
 هارت ال كنأ عم اهنع ةعاط كيلع مهل بجوت ملو كيلع ةرتاوتمل هللا معنب

 انلثاوا لق هيفو هتيكح راثآو هتردق ميظعو هتلالج ةدابعلاو ةعاطلل العا

 رص مدرع هده دمك مدم ذزر دحص ميج ماثطانطن هددالد 7" 58 مع

 (3 مددذرت حاعماز حاط طال هدو طورمذ ريكا هزم ذرب ددرج مرج ماامطانطت هاددرد

 نم كوكشلا ركب .ىف كامر انركذ ىتلا وجولا هذه نم كنع سي اذان

 ىلا اًليمو ةعاطلا لاعب نع ةلفغ كنم ىأر !اذف لكعلاو ربل ىقاعم

 عسويل لوقعملاو بوتكملا نم ةيوق ججاح كدنع ربل فيقحت مار ىصاعملا
 كرسقو كلذ ىلع كربجل هعيطت نا هللا ءاش ول كل هلوق ىف كيلع راذعالا

 اضقلا بلأغتو ردقلا كناعت لو رادقالا هب ترج ام الا نكي ملو هيلع

 هللا كيب اهلك رومالا كالم نزف ةييف تليعتسا ام لمعت (*ةلآ نينا امنا

 المع لمعت كنا ىار' اذف (ءاد تالال 5 >تالج باتكلا لوقك رعو لج

 ©) 5و. 97, مز ةطوؤط. 1, 2. 0 368. 44, 4.

 ١ 1-1) 86طلغ ص 1“. 9-2) 8هط]غ ص 1. 54864 وهف 198 هم مهطت
 ىف. 2. ط86 بصن هتعاط مارتلا لعجلف. ' 8-3) 2سعذس 1.1. 4)

 ]وم مذ» هنن كرك
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 اال صالخالا ىف سماشل بابلا

 كيلع رهظت الو هب كريغ عفتني الو كملع رشنت الو ركنم نع ةنث الو
 سانلا كمركي ال ىبكل هلل ةعاطلا مالعا نم ةمالع الو هللا فوخ ةيس

 تاقبط عيمج قداصت نأ كل : ظفحتلا هجو مامن نمو كلذ لجأ نم

 كلل ىف معارج ىرجتو 0 مهكلس ىف طرخنتو عاقالخاب فلدخنتو سانلا

 ل 0 ار 0 بدسكلا نب طفضلا لك ظفحلا 1 6

 ىف هتعطأ ناف اهلهاو ايندلا ىف 0 مسأ كنع ىفني ام د 0

 كقل هل تنلقو ءبلع تددر نأو رعشت ل تنسنأو كنيد كيبلس كلذ

 ىتعرص عرستو ىوق مدهتل ى كفطلو ىل كداهج ىف (: ىودع اب ىنتكصن

 الآ ةماركلاو ءانثلا ةبتح نم وفا ال اناو ءاضمرلا ىلا رانلا نم رفأ فيكو

 . لاه عم هل نيؤتلاب ىرمات تناو سانلا ىلا نيوتلا ىف ىعسا ال ىل
 هب سانلا ملع نود يصو ملس (اذا ىلع ءافخا ىل ىغبني امئاو هللا ةعاط

 ةالصلا لثم اهب" سانلا ملعب الا يصت ال ىتلا لاعال نم ناك اذا (ةامأو

 ام» ليمأل لعفو ملعلا رشنو ركنملا ىع ىهنلاو فورعملاب رمالاو سانلاب

 هجول هلع ىنمزلي لب ءابرلا ةلعل هلامعاو مكرت مزمل نم سيلف كلذ هبشأ

 ىنال اًئيِش قار ىف ىرضي مل هيلع ثمرتاو كلذي ىلع 0١ اف. عت هللا

 سانلا هب فرعو اًليع تلمع اذا ليق دقو كلذل ىلع دنع هددضقا مل '

 ابهدحا نيهجوب كنم كلذ ربتخان هيف كتقين صولخ ىلع فوقولا تدراو

 ناف هيلع كلذ وجرت نممو ءاولمل نم ليعلاب هيغتبن ىذلا امأ فرعت نأ

 هجولاو صلاخ ريغ وهف هييغ نم ناك ناو صلاخ وهف هللا نم ناك

 ليعلا يلذذ ليعت تنك لب انهي تولت ول كيسيفف ليا

 هنم رثكتساف هلل صلاخ كلبعف كنم كلذ .كل متم نا لاثل كالا د

 1) 0. 2.12. مهليبش. 2) 1. 205711 ولم نط 7عآ. اذه 2016 3.

 83) 8. كرت طال 1. طقفأم هو ةسعط دصل 10م1 جل ممم 2783.22 4 0,

 طمصالا# وو طم. 2. طقأ ذم هو 1آ7019ع6ه قهر ةءط0عوت 6ةطالم»» دتغطخ

 هداعوستأك هص0 ةوادأو 0مققم ةممدم 5-5) 1"ةهط] 12 0 ٍْ
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 صالخالا ىف سماخل بابلا مع

 لق ام ريظن هتينو هبلقب هنع وهليو هحراوجب هللا ىلا (0عرضتيو رافغتسا

 ةحود عضال لاقو .(ءددطصم» موك دتذأ دزاددد تقال 753 باتكلا

 نبساحو كلذ دنع تظقينت ناف (6 طال )130 25 5359 15 22127 هدا

 عب لما نأ ىن ملصي ال اب عت فلاخل لماأل فيك اهل تلقو كسفن

 'تلأس ةجاحل هةقدصق نم ناذ ىلا هتجاحو ايلا ىجاح دنع نيقولخملا
 ىنم كلذ ىلع ( علطا ول ىيمضو ىلقب هنع توهلو ىناسلب اهحءاضق

1 
! 

 " قلبا ىنم فرع ول فيكف ىتجاح ىنمرك نأ ىرحاو ىنققمو قوجاهل

 هققم ناكل ىلع هطخسي امب لب الضر :قفاوي ال امب لابلا ليغشم

 ىنلأس نم («ةلاحم ال ٍضرقأ تنك كلذ لثمو بجوأ يل هنامرحو لشا ل

 ىيحتسا ال فيكف (ىتين رس نم هللا علطا ام لتمب ةتريرس نم تعلطاو ةجاح

 (6الو ىلثم فيعض نم اهل ىضرا ال امب ىسفن نم هل ىئضرا نأ ىقلاخ 'نم

 85 اا> ه3 باتكلا لق دقو (6ىلثتم فيعض تح قولخ“ هب ىتع ىضوي

 كعادخ نع ستي اذاف كلذ دنع ىيهلا مزهنأ (01877 #5 257 ١>)

 كصالخا مام نأ كل لوقيف كيرلا :كرتب كنم كلذ مار هجولا اذه نم

 ىغنو هليلجو هقيقد (هليلقو ديتك كنع ءايرلا ىغنب الا يصي ال عن هلل

 لض راهظاو نع هتلمجع كلع نامتكب الا كل مصي ال كنع سانلت ءابولا

 يلع صرح كاتم ريظي الو رصتخا تيس ("اذف غلا كرمص ىف م
 الو كسفنب درفتاذ ملعلا نم اًئيش ملعتت نا تدرا اذا (اهيف داهتجاو

 ف لئاقتلا» لفاغتلا نيو ةليضف كنم رهظت الو هللا ريغ كلذ ملعي
 فورعمب رمات الو كبجا اوساخ نوكتف كمسا اهب رهشي .الثل ةعاطلا لامعا '

 ه6) لوقف. 29, 13 5) 29و. 18, 36 / © كوع 8, 12.

 1) 0. 2. عرضيو. 2) هل. ضعب لبماعأ. 3) 8. كلذ ملع.

 4) 0. نم لباقأ. 5) 1 قريبست 6-6) 8ءطآغ ذنص 2. 1س 1. جد

 بيوةمعمم المد تأكدز ددانن محدد . 7) 2مع زم 2. مذع 260عدمدمأ
 1ومغوغ ةطوع عووقطساتعاط هو. 8-8) 8عطاغ ةص 0.

 0-2 اا نانا مكاتب تح 2 3 9000070
 هع اا نا لش ا ب 2200

000 



 مع صالخالا ف سماخل بابلا

 تقولا اذه ريغ ىف اهيلع ردقت ال ىتلا ةلاطبلا هذه ةحكسفو ةولخل

 امو كيلع امم كلام فقحتو كءاكرش ىنآلا بساحو كيلع لاغشالا رناوتل

 بابسأ نم 1

 تمدن وأ (1هب نطبتغان لمعلا نم كل مدقن .امو كل ىغبني ا امو فزولا

 كلبي رطختيف كيدي نيب هرضحا كريغ عم ماصخ كل نال ناو هيلع
 مل كماصخ كنع هي قليصتت نأ نكمي ابين كجتيخو هلا

 ةمدخ وا اهعروت شضرا وأ وقب وا منغ وأ لام كل ناك نا كلذكو هبلغتف

 كيلع ناك نأ كلذكو ةيعرلا وا ناطلسلا باسح وا ةيعر وأ ناطلس

 6 هما ةياعر كمولي ناوخا كل ناك وأ اهننيدأت كل ين ريغ تناو نويد

 ةعاطلا لمعل (كسفن غارف تنقو ىف كلاب ىلع صج نع كسفن ةبساتو

 كنال كلم كيلع كسفيو هب كلغشيل فانصالا هذه نم ناك فنص ىأ

10 

 . امك كلغشي مل ناف كريمضو كبلقب بئاغ كبسجحب رضاح هلع تشو ىف

 بعلي ىنمم ناسنالا ناك ناو ليوط ضوخو ليقو لق كباقب رطخا انركذ

 اميف ركفو هيدي نيب كلذ نا مهوت كلذ هبشا ام وأ منوطشلاو دونلاب

 ناو ةبلغلا ىف ةليمل دجيو نيخاتلا ميدقتلا نم كلل 000

 ىتعم هلاب ىلع رطخا عهفلاو ملعلا لما نم ناكو انبكذ ام عيمج نم ملس

 اهل لو هلأسملل ىقعلاو باولو ةلأسملاب هلغشو ملعلا ىقاعم نم اصيوع

 نع هسفن بساحو ملعلا نم هيلع ىقب امو رظنلا باب نم لفغا امو

 (لاثتما هيلع كسفيف هللا ةعاطب لمعلا ةلمج نم كلذ ىراأ همهواو هب لمعلا

 لغش ىف (مثاد وهو اهنع يرخو ةعاطلا لع ىف لخد امرف هيلع حلصي ام

 هركفب راج وهو هناسلب هللا رفغتسا امبرو ايندلا روما نم كلذ ريغب هسفن
 ىلإ ياتحص اذه انرافغتسا لضافالا ضعب لق كلذ (ىفو هنايصع ىلأ هريمضو

 1) 2. وأ هب طبتغت نأ كل ىغبنيف. )2  2. جتياعر.. 8) 1". كوس

 4 13هطلغ ذه ىل. 18.: 1. 1و9 لاثمأ. 5) 86 30. 2.4.8.2...
 . مئاه. مقعو هطوصألاو عطا. 6) 1"هطلغ ذص 1'. 1". طلق رافغتسأ .
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 ضكلخالا كك نيساقلا بابلا ع

 لضافالا امأو (6 دا35) دتازن مطوطاتتو 0025 تاطد تال لاقو (ع "75د

 نم ءهشي نم اهب كيفي دعو لج هللاو اهنم ءىت ىلا تلمعب مثدصق سيلف

 لق امك هتمكح دبجوت ام ىلع رفاكو نيوم نم 0هقعاط لعأ ريغو هتعاط لأ

 تا
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 ىزكذ اهمع ولو اينللا ردق امو انضيا ةيلع ثرثو .(0 د8 71230 ]1

 ال ىركذ نا فيكف (5:ىمسا اهنف رشتنا ولو (:اهتحسف ةلم ردق امو

 الا مودي الو رهتشاو مظع اذا (؛ةرامعلا ءارجا نم ءرج لقا اهيف ىكعتي

 515 مدن ادخ د5 3 لولا لقا دقو ناك ام هناك ىسني مث ( ةريسي ةلام

 ' مد) مدزاضوبدك رردد) )8 لاقو (ماطصديبذ تاق طلح الط لاقو (4 08 اذ

 هيلأ ىلصقو هب ىسفت لغشف (مزادد) حرتذ مل نبذ 0من مددت موبأ

 للق هنا لضاقال ضعب نع ركذ دقو ىنم شحاف ءاطخو نيب ناصقن

 حيدمللا كلنع ىوتسأ لق ىنعم ىل ىف هل لق تيوتسا لع هل بحاصل
 ةجردلا هذه لصت كلعل لهتجاف دعب غلبت مل ادد هل لق ال لق مخلاو

 كعادخ نع ىيهلآ سي اذا دماحملا ةياهنو لئاضفلا (ةةجرد ىلعا ىهف
 كلما ليطو ("اهلعاو ايخحلإب كلاب لغشي كليع داسقا مث, هجولا اذهب

 ةالص وح ةرخآلا لاعال غرفتلا كيوت كنا يلر اذف كلجا ( نايسنو

 نم ءىثش (ملعت ىنع وا هللا باتك ةوالت دنع وا ةلفان وأ ةضيرف

 روما نم كايند رابخاب كرس لغشو كيلا سوسو بادالاو نيدلا ملع

 هذع انب مئتغا كل لق مق نارسفلو جبرلاو عيبلاو ءارشلا» تاراجعتلا
 ه«) 11 ودرس. 2, 9. 5) 82 3: 16 ه) 11 طع. 29, 12.

 4) 5و. 82, 0. 4) 2و. 147, 4 م 80م1. 1, 11

 0-11 ريغ. 2) 2. ه. 8. 12. 8. اهتلم زكسف ةءطقتل# لق

 ستعطغ عدمت مكعطغتو. 1'. طهاأفو >هط] ىتكسف ةلم. 5) 1 4 اله

 ةريسي الذم الأ مودي. 44) 8"ءطآلغ ةص 1. 5) قع ال ةياغ. 2.

 مك دم 077 6) 1". كلعأو . 1) 1". ىسني. 8) 0. ىلع

 يدل ملي نم.

1 
0 
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 تنسو رن اوك ل يو ا و

 دعانا املا تل كايا حولا



 3 ضالخالا ىف .سماخل بابلا

 0 ل
 سانلا نم ىل متي ال اذه لعلو فطانلا ريغ ناويللو نابنلا بسكك الا

 الا دنع لهاتسا الف ىلمعب كارم ىلا غماهواب عقيف ىلع ىف عندصق اذا

 لصح الو هللا هجو ريغ هيف ىبدصقب ىلع ندسفا دق .نوكاف مخلاو تفقملأ

 فيك ءارمالا ضعبل ليقو ايندلا ىف سانلا نم توجر ام هيلع ىل

 هثوالث كنع مغنلا ىسحو توصلا ( ىسح ناكو نالف ةءارق كناسكتسا

 اهب ىطحو ©ىنبجعتل اهأرقي ام نم ةءارق ىنبجاعت :فيك لافف باتكلل
 كلذكو (ةطقف عت: هللا اضر اهب ىضق ول هل اهنسحمأ تاتكا اناا ن١

 ةالضلا باككا نم اهل سانلا ناسحتسا هتالص دصقي نم لك ل لوغلا

 اهيف مدصق .ناك اذا ةتدحملا لاوقالا ىف 1777لا (ةباكحاو (؛تاءامل ىف

 نإ لعل اًضيا هل لوقتو هللا دنع ةلوبقم ريغ ىهف هللا نود سانلا

 نم ءىش ةرخآلا ىف ىل قبي مل ىلع ىلع ايندلا ىف ةمارك ىل لصح
 ىلا لخد هنا نيحاصلا ضعب نع ليقو ايندلا ىف هتلكعت دق نا ةباوث

 .لاقف هنم اهءارش ىغتبي راجتلا ضعب دنع لونف ةجاح ءاشل قوس

 هل لاقق ىيحلاو عرولا لها نم هنال هتجاح ضقاو هل صمسأ هسضيلج هل

 ال ىلام كنم ىوتشا ((نئدج امنا ككحمس ىلا ىل ةجاح ال ملاصلا .لجولا

 امو ئمأ لهج نمم هريغ نم اهبلطو ةجاح هنم ىرتشي نأ ىف ىنيدب

 رئاس بسحاك مبسدن 50037 حاد 5073 تان 75 طاانثالا ةصق نم :تركذ

 هئايلوا ىلع اهب هللا لضفتي ىتلا ةماركلاو لاما نم اينحلا ىف سانلا لامآ

 حد دال هز دم مصر مذرجرب مذ دان»# ت١ ءلوقب هتيكح كلذ تبجوا نأ

 1) 1". ل و ذغللا. 2) 1". ىىبجكعن ىلت. 83) 2. ل ضعب نع ىورو

 ددد ت١ مل ليقف ليلا اده اذا توصلا ىسح كلو هل ناك نا لضافألا

 كنتوص ىسحع كب 57 حبس بس ت5 كك صم. طزمو 156 ةثءطق# 20117: ماتم

 رواتق دهم هنص ؟70مممزما نع ذا. . 4) 7. عومللا )5  2. 708077لأو

 اذا لفاحملا ف بطل. 6) 8دم ذم ىكل. 1“.
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 صالخالا ىف سماخل .بابلا معجم

 2 كجاردتسا موري امو كل ىيهلا حلخ نم ههبشو اذ رذحاف لضافالا ريس

 ' اهب كل هجدم ىف هيلع برت كلذكو .ءيرلا ىياصم ىف .كعقويل كلئذب

 ' لآ لح طخ الآ وه لقو هللا تابجاول .ىبلع :نن هبا ىتطبغ ئذلا

 " ركشب هعيمج ىفي لح ملعأ امب تامع ولو ملعا امب لمعلا ىلع ربصأ ال
 ' ىرمع ةلم ركق امج ىلع هللا معن نم ةمغن لقا .نع رعو لج هللا

 ةيدأتب ل فيكف ىلع هللا معنل .ئفصوب ىغت ال اهعيبجو ملاعلا ةدم ىف

 دديرج دتدن 53 باتكلا لق دقو اهيلع ىنم هلل مزاللاو اهنع ىلع بجاولا

 ' ,دظ م اذ انج ز»# ه»# ليقي انلثآوا ضعب ناكو (ع تتاثق ال2 7767 0

 .نم ىوهلا سقي اذاف (6 201 )ةتدإل 5 هنا اذ»ع رح ةطالال 2

 اهنللا ىف ءانثلاو ىدملا بح ةهج نم كلذ مإر هجولا اذهب انل دعادخ

 كروما كفرصو هيلع كلكوت نسح عم هلل كتعاط ىرس دقل كل ليقيف

 ١" هللا ىلع لكوتملا وع تناق هللا نود قولخمب عافتنالا نع كبلق غارفو هيلأ
 لئاصفلا نم ةيلع ىوطنت ام سانلاا نع ىفخ نإ روج الو اًصلاخ اقح
 نأ كتوهش مامز تمكحو كسفن تكلم لق ذا كيلع بجلولا نم لب

 ىف ةةمارك كلذ ىف كل نوكيف كبعذم ايلا فشكتو سانلل كليع رهظت

 ؟نددخ تزد ”ةممل) باتكلا ليقك عايف مسالاو ركذلا بيطو غانم ايندلا

 70١ مود ذارز نانا ذ ةظاقالا لاقو (ءاااتملا تالت تالظ تاتا 70 1

 الق ©هنع رجوتف كلعفب نودتقي عاناذ اضياو (4 زهد دام هاا

 0 ةماركلاب زوفتف سانلل هراهظاو ههشن كنكمي ال ام الإ كلمع نم ىبطت

 ىنعفني ىذلا امو هيلع درتق ةرخآلا ىف باوثلا ليزجو ايندلا ىف ءانثلاو
 ىريصقتب ىملع عم ىل عتيكرتو ىف هلوق نسحو ىلع سانلا ءانك
 رج ىل ماتمارك نم ©6اًصيا قيحيفي ىنلا امو هلل فلل نم. ىنمزاي امع
 ه) لوم. 48,6. )65  كطداط. آ, 14. 2 قوه. 56,5. 2 2) 11 8و. 9.

 1) 0. 8. 2. ا. 2. ل ةحار طقغ طلوع طعتسمم رسم 2) ال

 هركدإل كتاطخو 1. هس 3) ظءطلغ ذس ا ذه قايسح لجو.
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 روع ضالخالا ف ”سماشلا فبل

 كرصع ىف كريغ لصي مل ثيح هللا دنع لضفلا نتاجرد نم تلصو

 هناسحاو كيلع هتمعن ىلع هلل كركش نم ةيافكلا فوغ كلذ ىفو اذهت

 دقف اًضيا سانلا نابجاو ضعب ءادا ىلا ىرجت نأ كب يلصي دقو كيلا

 كنع مماضر ىف نأ كحنع يص دقو كرضو كعفنل بابسا عنا نيلع

 ىطحو قفاوي اميف ةليخل لمعتساف كتصقنم كيلع مطخست ىو كرخ
 (ماوراط مصلح هتمم طرح ازطدط مماد صا١“”دح مادنن 5د انلثاوا لوقك 2دنع هب

 يف سيل (1نم ىلثم فيعض ىلا عنصتلا ىنعفني ىلا امو هيلع ثرتف
 مداد داب»م حدزم ١) هدذ 5+١ باتكلا لق دقو ىررض الو ىعفن هتوف

 (1عيمج ىضرأو ل فيك اًبجاو كلذ ناك ولو (ة 37 داقامد 553 75 1883

 تركذ ام اماو ماوس نع اًلضف ىلايع ىضرأ قوق ىف سيلو ىصع لفا
 ©بالجتسا ىف ليكألا بجوي امم سيلف ىنعملا اذه ىف لثاوالا لوق نع

 ىنب اب هنبال هنيصو ىف ءامكلل ضعب لاق ام ىلع وه لب سانلا اضر

 ىف عسا نكل كتفاط يف سيل امم كنع نيقولخملا عيبج اضر بالجتاسأ

 هدب :ددد 5 طاطدد ميكمخل لق امك كنع نيقولخالا ىضري كنع هللا اضر

 هل نيركاش ةصاخلو ةماعلا ةلمج ناك نم كلذكو (ءاطإم تالثاثلا 7308 ت)

 هل عرز عن هللا نأ ىلع ليلد هناف هلاعفا نع نيضارو هلاخ نيدماحو

 ال امم كلذو متنسلا ىلع ابيط اركذ هل رشنو سانلا سوفن ىف ةبكللا

 نوكي نأ امو دنع هللا اضر ىلع ىوق ليلد وهف هضغب نمل هللا هلعفي

 نم نييلف هلل هتعاط ("ىسكع هيلع سانلا ("ىنتيل دينجبجو ىعسي لضافلا

 ه) ةطداط 111, 0. مز 3وق.' 2, 29 0) طم. 16,

 1-1 1 ةطلخ طل 2.0 0 112 2) 015 عيمج اضر 1ةطلق 1م 1".: 1. 6

 0 ميكتل لاق امك نيقولخملا عيبج اضر بالجكاسا. 1م 8 ةؤوطغ طهعط

 ظزطواو ومو هسص ظدسصلع: ةياغ قلاخأ اضر نأ ملعأ ءاملعلا صعب لاق اضيإأ

 كردت ا ةياهنو هنم ةمالسلا قحلت ال. 0165 ماتطع# ةطو» 02وضطقت هد

 هزمعطط قطوعءط»ةزطه طم, 06ه 06ه 11106ةةمنعط دتعطت ععاط6]ع5 81.

 93)-1.  ءانتلا 4) 1". بسك
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 بلح 1 ساق بلا م

 توقلا لوبصق نم فارسالا كرتو ةقدصلاو ةالصلاب» (راهنلاب مايصلاب لفنتلاو

 اقداض .هب فلاحلا ناك ناو ّرعو لج هللا مسي .فلخل نع اوهنو مابملا

 ناو سانلا رابخا ركذ نعو بذكلا نم املاس ناك ناو مالكلا ةرثك نعو

 ظارفالا نعو هل الها ناك نلو مدملا ىف طارقالا نعو ةبيغلا نم تملس

 اذه هبشي امم ريثكو كلذ اوبجوتسا ناو ريصقتلا لحال تقملاو مذلا ىف

 رئاس اهنم ساقي تالثم اثلا مسقلا اذه نم حرشن نأ ىغبني دقو
 ابرض سيلغ املع اهب طاحا اذا هللا نوعب اهنم ناسنالا ظفحتيو رومالا

 ' ةلدسفملا تاثآلا هوجو ىلع فقو نمف ءلسفت, ةثآ هلو الآ ريذل بورض نم

 ١ ةناطو رثل الا ملعي رث نيو اهبم ظقحلا ىلع نبكما: ناك لاعالبل

 لضانالا ضعب ناك ىقو هل ةقحاللا تانآلا ةرثكل عنم ءىش هل .صلخي

 اولعاو ريل اويّلعت كلذكو دبنتجتل الرا رشلا اوملعت هذيمالتل ليقي
 ايبد) زد زد ردح (6 لقو (مداالام» ذ+ الكل ذزجا دز 035 7572 بانكلا لوقك هب

 نبذ حرج 5 د صانع تيب 5 ”#8 نازوالاو لايكالا لخدت ىلا لخاودلا نع

 زارع .ماييصحتم ؟تمربت مطانن دصابب يك .خيج مديصخم زدصطت عصا صاع تدع تصارع

 اراب صيع ذ اج مص»# اولاس مك 30 تاقزلمت مالم تاظدأ طم

 مد دك تمددإلل ذك دددح هتوت دج مصنع حر اتطا مط# كلذ نع

 باببلا اذه ىف هل انيكذ مكقت' ام لك نا ليفان (652 75227 ١)

 لخا اهيف هكيكشت هنكع م اذا هنا ناسنالا ىلع ىوهلا هكّكشي امم

 ىلع تفقو اذا هقئاقح هيلع لطبيل ناغربلاو ةكحلاب اهيلع هترطانم ىف
 هنيقي نتملع ام لاطبا الو كتمواقم هنكمي رثو هلئالد فعضو ههيبت

 " كسفن ىف 6كطلاغيو كعداخ عجر ببلا اذ ىف انل مّدقت امم دتحصو
 كقلو هلل كصالخإو كداقتعا نسح ىف كلاح قبس كقل كل ليقيف

 ه) 36:. 4, 5. 5) 8355 طوغط. 898. 6) 805. 14, 10.

 1) 2. 12. هس. 2 2همطقسسماع ائهوغ هطوع هدم لقنتلا متءطغ هسك راهنلا.
 2( ع كطلاخ و.

 ذا )ايت تدين نر نين تا ا م شيم وح ججا 9 75 6 5 سيضم اء امس 0:0 ل

 ديرة لا نقش لل و وع قل وو ا و فور نبت م ع وا 0

 5 و ا م 1 .٠ 3 9 هكا

 د ا

 نتاع ابن وريث دسم دين مااا نب ل لل يس ل اا دل و دورا حن



 ا (
 معا ضالخالا ىف سماخل نابلا :

 "ليبسو .فلسلا فيوط ىع كامدق لوف ىنا (1كياف («5”الا> نرد تذد

 كسايقي صاصتخالاو كيأرب دارفنالو كلقع لامعتساو (© عدبلا ىلا لثاوالا

 اميف ميار ضقنت الو كدشر هوجو نم كيلا هولقن اميف كفالسا شتت ال

 دنعا وفقوو هملع ىلا كيقبس كقو الآ كيلا ودبي ىَأر نم سيلف كل دنس
 ىف بهذملا باوص كمعو ىلا فبس امبرف داسفو الص نم هيلا ىدوي ام لك
 كتنتت  ةلقب كتناف هرخآ ىف هنم نوكي ام داسف هجو كنع ىئفخو هرمأ لوا

 دايب» حال كد دعط ذ» ىلولا لاقو هداسف هجوو هءاطخ ىرت الو هباوص ىرت

 707 هثابأ ننس ( ريغ نميف لاقو (م د8 >ما١ ادد الضان .لاقو (5 طا ١انال

 راحل ديبكذ درركم را لاقو (2 ذات دحيم درج ورصتح مط صويا اازاالد دق

 كسفن .مازلا تبيأر نا امو (4 انا د مرطدربال ذدر دذدرب مدت ميج همم

 لضفلل اًبلط“' كضئارف نابجاو كتيفوت دعب كنكما ام عئارشلا لفاون نم

 هيلع باثم سكناو نسح كلذف كاوه رىفانيو .كلقع ففاوي نإ دعب
 د81 اولاقو (مت)ط 208 ١اثنالا اولق دىقف هيف لثاوالا ىأر نع جراخ ريغو

 اولاق مالكلا اذه ىف اوضرتعا املف طدلط )7 مد ندا انهرد ماداضاك" 5355 5

 اولاقو (مرداجت هدابرد حارمط نو ذا مرم زدت ذرب عدددحج ترمس نورد

 ( ددؤداس جركوب رق رجس صد مدرج ددطد مجمد ممورج ذذ مدح دك دمإف

 كرب صرحرب دصطرب رج مكوك ورك مرجرج سكيب زيطط  طريدرردط حددت ةالال

 ةضيرف ال هل ةلفان آلا نم لضانالا ضعب لاقو (7 767”2 2557000 3

 اوبجؤأ كق لب انل اوحابا قف ةضيرفلا ىّدوُت ىتح ةلفانلا ليقت الو هل
 ((اهدمم ذل ظرصط م5015 ةلوق وح ضئارفلا ىلع ةدايولب َنقنتلا انيلع

 ه) ل6. 20, 9. 6) 22. 22,8. 0000 0) طا. 30

 110 ه)  قطوألل 1, 2. /) 28303 0165. 9) 11 (0طض 15, 0.

 /7) 45503 7815 2]. 2) لواطتق 815.

 1 2 ع رزتنل ىخا ايد 2 0: 0 رددت 1. طازطددت اهو:

 ماوبددتت. 83) 10. ]8 رّيع 2. 03 هس ظمصلم 773 85 موا. 2ءهافق. م. 56.
 5. ننس ريغ كلس. 2. هءايبنا. 1
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 صالخالا. ف سماخل بابلا رول

 كشلا نم كملع صلخيو نيقيلا كل ٍيلتيو فلل كل يضيف هناعربو

 | ايت هل ةضدخ داب ل كرا

 تا
 سبتلا اميف .(2ديلا كتوكرل كيلع دب ناعتساو (2: دعم لام كلقع حلخ اذان

 مكحاو كنم نكمت اذاذ هانعم تلهج اميف هيلع كدامتعإو هرمأ كيلع

 نم هيلع هليخو هب هيعوي اميف دابا هتلعاسمو هل لقعلا' نوعب كيلع

 ١ ىلإ برقت تناك ىلا ةجردلا كلت نم كلقن ناحرب ةروص ىف ناتيبلا

 لقا .اهيف قلل :نوكي امم اهيلي ام' ىلإ لطابلا هجو اهيف ىفخيو قلل

 ريصي ىتح اهيلي ام ىلا, ةجرد نم كلقني لازي ال كلذكو رثكا لطابلاو

الطب تناكو اهيف فلل هجو ىفخ لق ةجرد ىلا كب
 . ةقكلضأت يق اضخم 

 كيلع البو كيلع :نوكيو ةرخآلا باوك تاجرد نم كطقسيو اينحلا ىف

 هتازو هدا ت75 ه:طدز 375 باتكلا لق ام ريظن كفتحمل اًببس كلقعو

 ةذدك موج دد لقو (6 حدذ مص طصدصم) مونم 5 دححدأ تاط لقو (6 هاللذد

 ءاذ' لكل ءاوذ تناك اهليبس ميكلل اهب كلس اذا ةمكلل نا ليقو 67

 كلخذلو هنم ءافش الو هل ءاود ال اَمع ءاد تتناك اهقيرط اهب فلاخ اذإو

 راصبالا رينت اهنال (2 83 د7 مد 855 بانكلا .لوقك رانلاب ةعيرشلا تلتم

 قركتأو (مرددح ظددذ دد لقو ( مالا مدام مدد 5 تاالط هليقك اهئايضب

 لقو (و طذاتد 5 ا»5 >3 هلوقك اهب هملع دعب اهليبس فلاخ. نم اهركب

 تطأ اماند جازب ددحم مذز نددروب بخ همدصإلا لقو (8 هاطق مدريد ذر دصخد

 :4) قوق. قر 210 0 5) 36ه 8,9. 2 0 503. 14,94. 2 36ه 23, 29.

 ) طو. 19,9. مز 28.119/105.5 2 9) وق. 66, 16. - 2 طو. 316+

 1) 2. عرسا 2. دج «وط] 7208 1.8. هدم: ٠ 2) 1. كنع 0. 8.2. دنع.

 3) 0. كيلا هنوكول .

 تالين اوديو يس ويس

 رو

 نة ل ع ب جر

0 
7 8 
0 

9 ّ 

 ب

1 

 13 د و لام نان ا نا طا

3 

 ١ ّق

5 



 9 ْ صالخالا ىف .سماخل بابلا

 ا درك هداداإل ةاكاد ١2 ىف ىجنلا لوق نم كلذ اوبجوا لشاوالا ن وأ هل

 كلذف (0 007 :طالردال»م ماقالاد طا مسدس >> ىلولا لاقو (© ال١ 2 مد

 اًميكح اًرداق اًقلاخ اهل نا اهب ٌلدتسيلو تادوجوملاب رابتعالا هجو ىلع نوكي

 بجاوف ناقثا مكحاو ماظن ىنسحاب اهمكحو اهيظنو ءىش نم ال اهقلخ

 دوعسلا ىلع اهنم مكحيل الو اهب ءاضقلل ال هجولا اذه ىلع اهب رابتغالا

 ( كفلتيل .كلاخدا ىبهلا موري هلاثماو اذه لثم ىفف عفاف سوكنلاو

 عدو لهجلو ىعلا ىلا بسنتتف توكسلاو لساكتلا (:كيا كل لوقيف كفتهيو
 تاوهشلل مدفن مل ناف ©اهتدثاف ةّلقو اهبعت ةرثكو .ميلعلا رئاس كنع

 0 اهيلع صرخلو لوضفلا لامعتسا ىف هانم هغوسنو رمالا لوا ىف اباب

 نم انتاوقا روما ىف رظنلا ىفو اهيلا ةجالل وعدت ه لوضفلا ناب هيلع

 اهب انلاب لغش نود (لوضفلا نم هللا اننكم ناف ةيافكلا اهب انومسفن لغش

 تناك ناو مولي ام ىفو بجي ام ىلع اهانفرض اهيف انراكفا لامعتساو

 مزهناو ىوهلا رسكنا كلذ ىوس امع انينغتساو توقلاب انعنق ىرخالا

 ىلع انب فرشي ىتح اهيلي ىتلا ىلا ةبترم نم (*انجرد اهيف هانعطأ نأو

 ىوهلا هب كّكشي ىنلا لوالا مسفلا لاثم اذهو ةرخآلاو ايندلا ىف كالهلا
 ناك اذا اماو هتعيرشبو هللاب ةفرعملو ملعلا فيعض ناك اذا ناسنالسل

 ىف طيلخنلاو (ةهيلع داسفلا لاخدا ىبهلا مار هنيدبو :هللاب املع ناسنالا

 بوناكملاو لوقعملا نم هنكما ثيح نم ليلدلاو ةعحلا فيرطب هلو هملع
 تامدقملا ةقداص ريغ ةعومم نيعاربب هيلا هدشرب ام ىلع (7 نهربيو لوقفملاو

 هوجوو ناهربلا فيرطب كملع ىوقو كلقع افص نان يئاتنلا ةبجاو الو

 هليلد ىف كاوه ءاطخ هوجو ترهظا لادل-لو (68 1 دنع هيف ظفحلا

 4) 36و. 40, 8, )28 8, 4

 1) 0. دحض رقزمط70 2. هضم“ 1.2. 8. 17. توكسلاو كيأو 20
 معمفن زوجك سيل نافذ طقيتف زه6 ةعصسفوستسو هذسمد 4طوهطملطومو. 3) 0,

 لئاضفلا. 4) 0. 22333 وسو 80337. ة5) 1هطلغذص 0. 6) 17, ةلداكملا
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 صالخالا ىف سماخل بابلا رؤي

 7 نيدودرم سوكالاو دوعسلاب ردقلاو اضقلا ناك اذا هردقو (1دمكتب اضولاو

 ةلاحم ال ضحلملا هللب كرشلا وهف كلذ هبشأ امو لأقلاو ميجنلا مكح ىلا

 مالدت انذجو دقل لثق لق ناف ةلمج هراكتاو هللاب رفكلا ىلا كلذ لووبو

 200 )820 857 هلوق ىف دهنظبو ضرتعم ا معرب لاغلاب ىدنضقتسي 28077 2

 7 (عذلا دكر ميل هرذرصم همم مبيع رازردي زئاطصاتط ضال ترذرو صردأ دصوم مت

 ةسفنل © هلالقتساو هلئاضفب هتقث ةلق هنم ملع امل كذب هما هللا هل انلق

 2 نفذ .لاف هنوك نع يرخ دقق كلذك كلذ فا هنم كلذ هللا نسحتساو

 »0 هلوق ىف لثاقلا .معزب لافلا لتتمأ لق 5812 ]2 )20177 انحجو دق لاق

 درت رد وطيب مصر مح مع ذذز مامر ذيج مدحت رمد مدت صالات“

 فق هل انلق (8 307 اد>5زنؤ رذزب ظن دمومل مد حيج) ذدا اددمرلا هدد ادالاانت

 ىلع 525#5ل كئصن رهظي نا ىف هللا ىلا طد هنأ كلذ لبق ليقلا نم ملقت

 متودرتم دابم ذرب مددرنال جذ ذو فور دررزج ذيع رمدانت> دصالا ملوقب ديلي

 ىفف ( مرصد ا دحد ريحت 55 ايزنم» رع دد ذل م مالا داع مثلت

 7 نأ ىف عت هللا اندو برو عرضت هنأ ىلع ليلد 115 50 7210072 هلوق
 ىْنلا ناو هتين نسح عت هللا ملع املف ءادعالا ىلع هدِيييو ةصني

 غقم هبلط ام ىف هللا هباجا 985203 ةثوغمو ةكحلصم لصق هلعف لصق

 ماصققدلا رئاسل ةبلغلاو رفظلا مامتل اببس ناكو هرصتو هئادعاب ةرفظاو

 ةرصنو هقرصن ىف هللا ىلا هثاححب الذ نوكي نا نع كلذ اضيأ يرخ دقف

 0 نومني لثاوالا انيار لق لاق ناف 22١ وت ذ -ذ ديررم )ا د ةلوقك مالا

 1 طاص”طمد داقرف ايد>5 53 8) جلرق ىف موجنلا ملغ ميلعت نع ( لعق نم

 7 ١ 32 رالط اولاقو 331 ذدل) الج تاتا دصانع تاصتتلاططزب تم 001
 ٠" ذن١ مدممصدرم رود د حماقإلا همدصاتل دصيعتات ماطزمل مرهزدمح دووم هدم

 انلق (4 صاطرطل مقرون تدرنرو جر درع رص تحصر ةردررط مجرب مودم مرج

 ه) 81. 71,15. ة) 1 ةدض. 14,8. 0 1 ةدس. 14, 8. 2 ةوططقأط 754.

 " 1)1). ةتيكج . 2) 0. الا 8) 2. عنتمأ .

 د دو كيد نودي تع هور
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 م صالخالا ىف سئماشل بابلا

 ءالجا ىلا هب عّتصتتو كرصع لها دنع هب نيزتتت: ام الا مملعلا نم كلاب

 بيرغ 'ملع لثم ةّطخ ىنذو لماعو ةطوش بحاصو ويزو نم كنامز لفا

 لاثمالا رداونو رابخالا فئارظو رعشلاو وحكنلا لوضصاو ضورعلا :نوناقو ةغللا

 ةقبط لك عم مالكلا ملعتو ةغالبلا لجأ ةسلاج لامعتساو ( ثيحلل اوتو
 :فاعلاو ةضاخلل اهب ءاضقلاو ميجنلا ملع مّلعتو © سانلا ناقبط نم

 كسفنب كصخي (ةاع تضرعأ نأ كنا كفرعيف هيتفتستو .كلقع ريشتسنف

 دنع كعفني الو كلهت (مولعلا رئاس نود اهب (؛مايقلاو ةعيرشلا ملع نم
 هلوقب مع لوسرلا كيلع ككا دقو اهنود هب تلغتشا امم ءىش عت هللا

 ميجنلا مكح ىلا نوتفتلي مانأش نم ىنلا (ه 20727 217713 1335 0
 ع دس 9 سس

 لق امك اهب نوضقتسيف ( كلذ هبشا امو ةّدوعشلاو ةريطلاو (ثرجؤلاو لاغلاو
 صاوطام ذل هددززررو ذيج حدر يرد مخرج درع مطرود خ01 >3 باتكلا نع

 ناهد اطد) اذد >دالط 73 هال“ »هذ مع لوسرلا لق دقو (ةزد »5 ةضللا ازلاقاث“

 كنع هلثم هوركم هنال () 27255 5217 ىلا هاد ١١3 723١ فاضاف حاصطم همم

 ىف هراكذا ىف ءاينبالا نم دّدرت لقو ةركنلا ىف.هدنع نزاوتمو عت هلآ

 مذ 5 باتكلا لق دقو هترهشل انهه هنابثا ىلا انب ةجاح آل ةريثلا مسار

 طدرد دال د ددرل» مارق مطربد نط ىلولا لاقو (م طوودادد حدر مذ تمالات نمد

 هيلا مالستسسالاو عن هللا ىلع لكوتلا نبع ضارعالا نم كلذ ىف امعم 7

 ه) ه1. 7 عا. طوال. 20, 3. 6) 12ه. 18, 14, 0ه) الآس. 23, 6

15 ,362.10 (0 

 هي

 1) 1. طوغ ةمقتم تادداد مزيحطصسم (؟ع]1. هتتعط )هد طم66ه 8), 861 هت“

 ه8 ةهداطقدع متعطق هدد 028 112016 ط 0ةهدلعقعت مممعمطقع. ىلآو 1888. طقطقت 2661

 ثتيدح ما1وطف تثيداحأ ن0 8ةعط]و طقأ 06م2 41180161 661562811612,

 هرم تص ةوتسم» 2ةط1قءطعت» 06116 01 2) هدد طخم» طلو كابأ )1*1, ©

 طقش ةزعط هت ذص 0. 020 10. ةهعطق] هدر ؟ةطلق ةطق همها اطء1 1. ج15 ةاتعط

 طمز 2. 12. نسل 1". 1م زطتنو» 1701326 تئا158 هل ع22268 81266 عملفطاتا 2

 هاططع 0888 ه16 ه8 عورس مناع طق ول 3) 1. ايبيف. 4 2. مامات

 5) 2. كعفني الف. 6) 2. امو رجزلاو. ؟) 0. امك كلذ.
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 هللا ىلع لكوتلا باب ىف اهل انركذ مدقت دق ىتلا نيرمالا ىف لدعلا هوجو

 7 نع ىيهلا ستي اذا هسيبلت نم (0 كبلق نكسو كنع كشلا اذع لاز '
 " طيلختلا مارو اهباقعو ةرخآلا باوك انيلع ككش هجولا !ذع نم انب رغظلا

 7 اهراثآ روهط ةلقو انباتك ىف اًحورشم هدوجو ةلق ةهج نم انيلع سيبلتلاو
 ايه تاق 73 لثم كلذ نم ءايبنالا رئاس بتك ىف ام انلمأت !ذاذ هيف

 دك تم رث (ةرتتؤت تتحصل ردج ماتت وذ دصصلل رق (ءددصل درع هانتطم

 ١" رق (ه5 ةدوصأ ماتإلا صا هاططوب مصل نبذ إلا (متوحتط طدقال داع تم

 ا ١ فردي امو لئادالا راثآ ديلع لدت ام عم كلذ لتم ريتكو (مدمد# مذهذ +
 باوثلا بوجو ةحاص ىلا تنكرو انسوفن تنكس لقعلا قيرطب هنم
 مدقت ام عيمج ىف انكيكشت نم ىوهلا ستي اذا ةرخآلا ىف باقعلاو

 "بارشو لكا نم اقينذ روملب انلغشو ةعاطلا لاعا نع (ةانليسكت مار هركذ
 ئنلا توقلا ىف هانعطا اذاذ ةينامسال تاذللا بورضب فاذتلاو بكرمو سابلو

 (4فرتلا انيلا (©:ببحو. تاوقالل ةعبانلا ليضفلا انيلا .نيز هنع انل ىتغ ال

 ىرملو مهب هبشتلا ىف عتملخ ىوذو نيطالسلاو كولملا ةسفانمو معنتلاو
 اًصرح انم ىيهلا ىلر اذاف تاذللا بلط .ىف عريسب قخالاو عاننس ىلع

 ٍه (/رعاشلا ليق انل“ لق (6اهيلا (ةاطاشنو اهيلع

 0١ مست اهدال ىف تنعت ابك شوفشلا تقاك انإوأ
 نوتفمل اهيا كّكَج جو جيدخملا اهيأ اي كيدعاس نع رمش (6لقو

 'اهيف' كقيغب نم ءىش ىلا لصق ىسع اهلعا ٌلبعاو اينكلا مكخاو
 7 ىلع انوع كل نوكي نأ ىسع ام الآ ةرخآلا لاعا نم لع ىلا ضرعنت الو

 0 لغشت الو ةقوسلاو كولملا نم اهتمدخو اهلعا اهيف كنع ىضيو ايندلا
 ْ: ه) 8ءءامو. 12, 1.2 65) 2وعط. 3, 1. 0 2و. 31, 20. 2 ©) ه8. 64, 3.

 ه) لوو. 58, 8, مز قل لك بغهسمططا ه0. لل-ل521 م1, 8واعسغ 1889, م. 261,2.

 1) 0. 8.2. 2. انبولق تنكسو . 9) 2. 05مدض همم منا مدق
 8) 2.18. نسحو. 4) 2.8. ةقرتلا. 2 5) 8.2: 7. اهرشو. 6-6) 8هطلغ

 د 11. 8 ]نكد 1832. كعبت: 7 ابلمح ق.



 2 3 هي

 كل فققحتو كردص نم كوكشلا كلت عيمج نلاز هنم ثلاثلا بابلا

 هيبنتلا هوجوو اهب لوسرلا ةقعبو ةعيرشلا بوجو ةرورضو ىحولا ىنعم

 نا كل لاقف لقنلا ىف كككش ىنعملا اذه ىف ((كنع سئيي .اذاف :٠ اهيلع

 اًلضف الا هسيلف لثاوالا كيلا لقن ام امو ناجحص اهالك بوتكملاو لوقعملا

 بوتكملاو لوقعملا نأ تييار كلقعب نسلمات اذاف همارتلا بجاوب سيل

 ناف لقنلا نود اهدحال مان ال نا ةذيكو ةجاح لقنلا ىلأ ناجاتت#

 هضارعا رئاسو هناكمو هنامزو هتيفيكو هتيمك لقنلا انل لحي مث نأ لوقعملا

 حرشي مث نأ بوتكملا كلذكو ظقف انلوقع ةهج نم كلذ انل جصي م

 متي مل اهعيرفتو هيناعم طسبو هنغل ريسفتو هنءارق ةجو لقنلا انل
 طاتط تتاثنال اتاند مع انلثاوا ليقك طقف ©باتكلا نم كلذ انل

 انلاحا لق باتكلا نافذ اًضصياو (ةزتحاطأ 265 ط2 اولقو (مصاشات3 تت

 لاق مث (ءامدال>5 >5د 0 55١» 73 هلوق ىف لقنلا ىلع هعورف عيمج يف

 الازحانن صدأ رزجزد مازلا داما تارعما لاقو مدمج ددح صرع وذ تاتا تا

 خصو كنع كشلا لاز كلذ ىلع نيفقو اذاف نال تالا تلال 1721 8

 اذه نم كعادخ نع ستي اذاف لوقنملا» بوتكملاو لوقعملا ملعلا كدنع

 6باقعلاو باوثلا ىف اّلوا (”كككشيف باقعلاو باوثلا ةهج نم كلذ مار هجولا '
 ىرج ايندلا يف نييراج باقعلاو باوتلا ناك ول كل لوقيف ايندلا ىف
 لاق ام ىلع ايندلا ىف سالصلا لها نحتاما الو رفاكلا ىلع َمَعَنَأ امل لحعلا

 لقعلا (*كل فشك اذا باتنكلا اذه نم عبارلا بابلا ىف هل انركذ مدقت نم
 «) ظمدز طه ةمموططت 1كسه<1 ) ةطدنط 111, 13. 0 طودق. 17, 8:

 1) 2. كل هعادخ نع. 0 انلوقع يجو 1. طهم56 701 8 :
 طقف باتكلا نم الا انل حوشي م نأ بوتكملا كلذكو . 2زوووو طق هوا

 اهزممج» هءطغم» ةزسم» 020 088 116هط»ةزفوط طتتققا 80 9 عقاطتقأا

 ردررب كاعد ازاازرط تنددمل ميجصدم رمزرع ممدرم ردك هدمم مذ مع تاصحت
 دوذرو مداصت دهم رو سر ذد رزذ مذور» رمذ جساصربطلضإل 2 8-3) 86 8.
 2, 1.2. 8هأز 1, دمقمدأو هو ]وجود : مجال مزط مطارد تزازلطا اموت دانا

 مدايد دك ذرب ردكم سداررما مرورج رم م 4) 0. 8. 2. انيلا.
 ع
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 صالخالا ىف سماخل بابلا متسع

  راثاو لثاوالا اعيكذ ىتلا ةحضاولا لثالدلب كنع ىلِرملا اذه ىغن

 ١ نف ككيكشت مار كسفت رمأ ىف ككيكشت نع ستي اذاف مع ءايبنالا

 رو عنبم الو ثلح ريغ رالعلا اذه نا كل ليقين وعم لج فلاخأ

 0 نوكي ناب فحا هنم ءىش سيلف كلذك لازي الو هيلع وه ام ىلع لوي

 | | ريغ دللط هلم هع قلع مولع الغ اكرفخحج نيدأني نأ نم اقل اقلاخ

 ناسق كيرويست كلقع ىلا عجرا اذه لثم كيلع درو اذاف ىلزا ميحق

 1 الا و1 الا ن0: 17015

 نأ ملعت نأ ( ىغبنيو ءىش نم ال هقلخ اًقلاخ رالعل نا ككلجوي

 كل ا ا م .
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 ةيرهدذلا بعنذم ىقن هيف دلصقلاو هب ضرغلا امنا تلعاوتو تلعوو

 وع ذأ انسوفن ىف هداقتعاو عادبالو ثددل ىتعم تابثاو انماقوا نع

 ىف كعقوأ كيلع رمالا اذع سيبلت نع ستي اذاف ( عفاف ييكصلا ىلا

 '( اقف خبفانم فالتخا ىلع موجنلا باكا لاهج بهذمو عئابطلا باكا
 لوأ ىف لوقلا نم انل ملقت امك ىلزا دحإو عق فلاخل نأ كدنع فنك

 اذغ ىف كنم ستي اذف' كنع كوكشلا هذه عيمج نلاز باتكلا اذع

 ةعاطلا امنا كل لاقف هلل ةعاطلا بوجو ةهج نم كعادخ مار هجولا

 30 5 الع سد 2 ةلاثل اماو هيلا هرقق لنع نوكت عاطملل عقاطلا نم

 ءانعلل هجو الو اهل ىنعم ال هلل كتعاطق هتاونصم ىلا تح الو هتالخت

 7 انيلع هللا معنل رابتعالا باب ىف انل مدقت ام ىلع كلقعب تفرشأ اذا اهب

 تيجوأو كنع كشلا اذه لاز اهنع هلل ةعاطلا مازرقلا بيجو باب ىفو

 | مار هجولا اذهب كعاذخ نع ىوهلا سقي اذاف كبر ةعاط كسقفن ىلع
 اهتكص دوجوو ةعيرشلا نونأقو ( لوسرلا قو قو ةوبنلا باب ىف كييلع كيكشتلا

 ىف باتكلا اذه ىف ةمكقتللا مججغلاب هتلتاتو كلقعب هتموت نان اهموؤلو

 1-1) 8ةهطلغ ص 1“. 2) 80 2116 8فد.ز 1'. هه قمرا



 5-2 ل

 اننا صالخألا ىف سماشل بابلا

 هفعضل نتنطف نأ هكاله برقا امو هتعرنص .عرسا امف لاح نابثا هضرغ

 دادج وذرح ماطرو دل امزلط 52 تااثززلا مدام 7١< هلوق ىف ميكلملا هفصو امك

 ' (مدصخدمد داالزج مع مر مدل مدر )دمم هاه مد هالطا ا طصال# 332

 فالخاو ههسج تالآ فصوو .ريغبصلا اعلا هنال ”الم» الب ناسنالا فصوف

 ناصقنو ايندلا ىف هلمأ لؤطو ناسنالا *# ميظعل جلقتساو حاالبالعب مسفن
 ع

 «عابنأو هدونج ةرثكل 5073 750ب ىرهلا فصوو اهنم ةكاردا ةلقو (0هنوق

 هنطاب ىف : ناسنالا رومأ عيمج ىلع هلامتشال تطال 338١ لاقو هدشحو

 هراكفاو ةئيسلا همطاوخ ةرثكل 5755773 577182 5>5ال 702١ لوقو كئفاضو

 ايس ام ىلع اهب ناسنالا كاله .موري ىتلا ةمومذملا هضراوعو ةئيدولا

 حدرج زكطرد »و مد مالطا هلوقو بابلا اذه نم فنأتسن ام. يف اهل انحونش

 جذ جدولا عنه هلوقك دهناوعأو دعابتأ تلقت [تاتطب هغفصضو اهل ٠001

 لكقف هفعض عمو (457773 )2525 طام377 لاقو 2053 27 دوج مم دد)

 ناسنالا ىع هريض عفدو هداهج كنع هل ىبهلا دايقنا ةعرس فصو

 نم ريساولا يادي لطب نة يس ليلق .هنال ةلوهتنب

 تاوهشلا داهتجج ىلع هيبنت كلذ ىفقف ةيلظلا نم اًريتك عفدي رونلا
 ةعرسو لقعلا .ةمواقم نع هفغض انل .يص نا طاشنو ٌدجب ىوهلا ةمواقمو

 ( ماك كرا ذإل ماالادا مادام 355 هالك ”اث' بانكلا ليق ريظن هماما ةمازهنأ

 ال كسفن نا وهف كدنع هنابثا موريو ىوهلا كيلع ككشي ام لواف

 دعب اهل دوجو ال ناو كمبسج داسفب ةدساف اهنأو كسل ىود اهل ءاقب

 .بلطن بيس كلذ كل كيل ليسصلا ينص تيتا ١
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 ْ اذه بادصأ نع بانكلا لاق امك ليوقتف ةرئادلا نتاوهشلاو ذيناغلا تاذللا

 بهذملا اذه ىف كلقع نرشتسا ناف («طا0د دق 3 تطاق 538 ىنولا

 ه«) 1عءا1هن. 9, 1. 6) طا. 14,19. 6 لوو. 22,

 1) 2. هكاردال 8. 2. 1'.. هكاردأو:

50 
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 نحت ف سباقلا بابل 5

 نذاب هنم تملسو تبج .كنع همايس عفدتو هب هلتاقت ام كلقع سالس نم

 كنم هعنقي مل هيمكح ىلا كداقم تلعجو كرما هتدلق ناو زعو لج هللأ

 عوف ىف لملا لق ام ريظن نيلكملا نم كلاصتتساو نيرادلا ىف كفتح الا

 مالكم 55 هاطالنإلا تاق ماطذإ) 07353 73 هدونج نم.صخاشو هعورف نم

 هداهج نع هريغ داهج كلغشي الخ (ماط تتم #58 صدك مصدد ا ا سوم

 كقرافي ال نم برح نع كنع دعبي نم ةبراحو هلاتق نع هاوس لانقو

 ىف نذأتسي ال نم عفذ نع هل نذالا دعب الا كيلأ لصي ال نم عفدو

 ' برح نع نيفرصنم اموق ىقل هتأ نيحغاصلا ضعب نع ليقو كيلع (1دروضح

 داهلل نع هللا لمحبي متقرصنا مهل لاقق ديلش داهج دعب نييناغ ودع

 . لاقق ربكالا ناهلل امو هل اولاقف ربكالا داهجلل اودعتساف نيمناغ رغصالا

 اذا كل ودع لك نأ ىخا اي بجعلا نيو هدونجو ىبهلا داهج جل

 كتوق لضفب هملعل كتيراكمب هلي لغشي رو هسقن كافك ةيناثو ةرم هتبلغ

 هعنقي سيلف ىوهلا اماو كب رفظلاو كنبْلَع نم سأي لاح ىف وهف هتوق ىلع
 ' ( افلتت قيلع نإ عفن قبلَع وا هتْيلَخ هرم ةثامو ةرم هتبلغ كنم

 دز ”دالالد )تعض »+ لثاوالا ليقك كبلغيل كيعد لوط كدصر ةرم هتبلغ

 اهيلع كبلغي نأ كريومأ فقأقد نم ةقيقللب نواهيتي سيلو (5 0072 7”

 هنم نوكت نأ ىغبني كلذ بسحو اهقوف اميف كَبْلَعل اًجاردتسا نوكيل
 كنيع ىف مظعي لب كيف هبلاطم نم اًثيش هغوست الف رذح لاح ىلع
 ام ىلا كلذب جردتستل هترفاظم نم ريسيلاو هقبلغ اذا كتبْلَع نم ليلقلا

 لوقك هتمواقل كتابت دنع نابتلا ليلقو كل دايقنالا عيرس هناخ هقوف

 7 هعابتا مظع ناو هرمأ كلوهي الف . (ءاخ انطق تصالا !طماالاط 7500 باتكلا
 ىزغمو لطاب 'قيقحت هدصقم للصا ناذ هناوعا رثك ناو هناش ”كبيهي الو“

 60) 2. 1, 5) ةققوؤط. 11, 4. © 6. كر 1.

 1) 2. 17. مدالانم. 0, 2. 8. تجاان دسم تدان. 1. رمال ةالط

 نيك ذه وروب ايضا دا نورا ل ا



 اناا صالخالا ىف سقهاشل بابلا

 هتعيرشبو هللاب املع ناك ناو هلل هلع دنع هبلق صالخا دكسفي امب ناسنالا

 هنيقي هيلع سبليو قئاقأل اهب هيلع ككشي راكفا اهدحا نيمهشق مسقنتف

 ليلدلاو ةجخللب 0هترطانم ىاثلا مسقلاو هلل لع هل صلخب ال ىتح
 الو, تيجو يي هلل .لبعلا نم ديف نهتجو هيلع قريع اه ا
 8 اهلهاو ايندلل لمعلا ىلا هدشري لب هل مزمل فيوط (© نم

 سسماخل لنصفلا

 ركذا مل ام رئاس ىلع لدتت تالاثم كلذ نم كل سرشا نأ ىرا دقو

 صد الا“ ميكلل ليقك عن هلل مةصالخا اوفصيو اهنم سانلا رذكف اهنم

 ىدععا 'ناب ملعت نأ ناسنالا اهيا كل ئيغبني لوقا ناب كلذو (41775

 10 كحور جازي طلتخملاو كسفن ىوقب يوتمملا كاوف وهف ايندلا ىف كل ودغ

 رارسأ نم نكمتملا ةيناحورلاو ةينامسلل كساوح ريبدت ىف كبل كراشملا

 ةنطابلاو هرهاظلا كتاكرح عيمج ىف راشتسملا كريمض ىف هنكت امو كبسفن

 ريغ وهو هنع دكقار تيناف كتلفغ تاقوا كصارلا كراينخا نع نوكن ىتلا

 ةدوملا (6بايث كل سبل دق كنع هال ريغ وهو هنع .كاللك تناو كنع مكان

 16 ضلاخو كداشرا ئوذو :كتاحصن ليج ىف راصو م«كل هبا 000
 (ةهناحم رهاظ ىف كقفاوي ام ىلا ىرجي كل هنعدخ فيطلب ككاقدصا

 نييف .باتكلا لق ام ريظن كلصأتسيل هماهس لتناب كيفي 00 0
 طمع مصح هرجع رد طاطا هاالط ممث) ةحاتص مدمكدصم»د سانلا نم هلاح هذق

 نطاب ىف اهب كلئاقي ىتلا هحالس ىمقأ نمو (ةاله مما هذ تالا تال“

 90 شيوشتو نيقيلا نم كل افص ام طيلختو كقئاقح كيكشت موري نا كرمأ

 كيلع سبليو كجاصم نع انهب كلغشي ذلطاب وطنو الجنف
 هل تدحعاو هنم رذح ىلع نينك نا كداقتعاو كناميا ىف كل ملت ام

 3 2 1 ة) طد. 26, 6 ١

 1) 5. مصخانطاد هدف ةصتاناال» . 2) سم ذس 1 8) 2. بوش.

 4 2, كيف. 2 5) 0: تميس ص5. 2. كتاحملا ..26) 0. 59



10 

15 

 ضالخالا ىف سماخلا بابلا رو

 ا ١ هيلقب هدبعي ل دبر لهج نم نال وهن ةعاطلا لاعال هللب لهخل داسفا دجو
 | 17 الع نات وصلا» عقلا ةنمادل يصير هما لهب الا نم هدبعي امنأو

 )0 نم وجريو فاخي نم لصق اهي هكدنصق امأ ةعاطلا لاعا نم الع هللب
 0 هزييمت فعضو هب هلهج سانلا قلاخ ال سانلا دبعي وهف طقف سانلا

 ةلهج كلذ ىلع هلمج امنا مانصالا كبعي نم ىف ليقلا كلذكو هنع

 0 اهدحا ءايشا ةعبراب ها و د
 000 يدعوا هع ع د ع ضب ّدلا ذاذه ىف ماتصالا دبع ن

 ' 0 رالا نفجي ىتارلا امأد نيعاربلاو تايالب هبعتذيم داسف هدنع فقحج ىبن

 ' ( نعو هب 'كرشلا نع ىهنلاو هللا ةدابعب رومالا نم هيلا لقن ام وجحف
 00000 لا ىضعي ال نم ديعي مانعألا قي نا كلام بيغ ىلع لووتلا

 ١" كثلاثلاو سانلا نم هيصعي نمو هللا ىصعي ال. نم دبعي هللا نيلب .ىثاوملا

 1 '”0 الخ ىتايلا انو طخ اذحاو اًئيش كبعي ايا ءانصالا دب نأ

 ١ | دّرَض اورذكف هرمأ سانلا ىلع ىفخي ال مانصالا باع نا عباللاو هتادوبعم

 هيلا سانلا لسوتسيف هللب رفكلا راط ريغف ىئآرللا اماو للي هرفك (ةراهتننال
 وقو ملاعلا ىف ءاد ىيبنأ وهف هريغ نكمي ال ام عب (ةرارضالا نم هنكميف

 هقعيرشبو هللا رملب لهالل امأو 7255و 77505 57 انتغل ىف ىمسملا

 لوضا ىف (ةعاطلا هوجو لهج اذا هنال هل ةعاطلب لمعلا صئاخ ريغف

 1 ور يوتا ولا اتا رش با
 ىف كلشلأك هنال هللا ريغ اهيف هدصق اما ةعاطلا لع نم لوانتي

 1م كر جلا دوك اجا

 ىلإ هتراشأو (6 ىوهلا ساوسو امإو (2 765 ]ديت حزن مذا مص حا اح

.5 ,11 00 )60 

 1) 0. فوسلا. 2) 2. ةرهشل. 2 83) 52. ررضلا. 2 4) 2. 1. ىنعا هلل.

 1, ىنعم ملعي مث. 5) 1. طقوم ة2مغانسا1: ءطع» ؟؟ةهتعهع لسفي اع ذو

 هتعيرشبو !"8,1.2 2 6) 1. مسقننت .ىوهلا»
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 1 صالخالا ىف سماخل بابلا

 ىناثلاو اذه ىانتك لوا ف مكقت ام ىلع عت هلل ديحوتلا سالخا اهلوأ

 ماونلا ثلاثلاو اضيأ هيف انحرش ام ىلع هيدل اهرتاوتو هيلع هللا معن رابتع'

 نود هيلع لكونلاب هدارفأ عباولاو انطبا هيف تركذ ام ىلع هلل ةعاطلا

 الو قولخ# 0 ىأر ىلا ال وضلاو عفنلا ناب هنيقي خكص سماخلو نيقولخملا

 5 نم هحنع مذلاو سدملا ءاوتسا سداسلاو عت فلاخل نذا نود هتردق ىف

 لاغشا نم هبلقو هلاب ءالخا نماثلاو سانلل نييونلا كرت عباسلاو هل سانلا

 هنم ءايللو وعو لج هللا ةبقارم عساتلاو ةرخآلل هلم دنع ايندلا

 نود هيرب ذخالاو هبلق ىف ىوهلا سوسوي ام لك ىف لقعلا ةروشم رشاعلاو

 ىيهلا قار
 ثلاتلا لصفلا

 ةعاطلا لاعا ىهف اهلوانت دنع هلل صالخالب ليت ىتلا لاعالا امأو

 ىتلا حراومل ىلع ةرهاظلا ضئاوفلا ةلمج ىيو عت هللا ءاضر اهب ىغتبملا

 اهب سانلل نييزتلا اهلعف كىنصق نوكيف هللا ريغل اههيجوت اهيف نكمي .

 نكمي الف بولقلا ضئارف اماو اهليع ىلع هابا هححمو هل جتمارك ءاغتناو

 سانلل ملع ال نا اهنم اًميش مرتلا نمل ءانثلاو زماركلا بح الو بر ايف

 طقف عت هللا وهو هيلع علطملا ©ةجو اهبحاص (©اهب ىصقي امو هنم كلذب .

 ردذ حطو ودرب رثط مودصطد» لاقو (م صوطد صد د5 دمت 5 >ذ» هلوقك

 (0 ارد

 عباولا لصفلا

 ىبوهلا ساوسو ثلاثلاو هنعيرشبو هللا رماب لهل ىناثلاو همعنبو هللاب لهل
 امأو ةرخآلا فيرط نع هدعبيو ايندلا هيلا ببحك.امب ناسنالا ىلا هتراشأو

 6) لة: 120 6) 1266. 29

 1) 2 لحب 25-9) 17 "هلطلا 1م 20: 1! .ةجو اهند
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 ادار

 ©هدحو هلل لمعلا صالخأ ىف سماخل بابلا

 "كلذ عابتا تيار عت هللا ىلع لكوتلا ىف لوقلا انل مدقت امل هنأ لق

 'اوئامصلا وفص نم كلذ ىف امل هدحو هلل ةعاطلا لاعأ صالخا هوجو شب

 و ' ىتوملا نييزتلا فونص نم ماصتعالاو اهل ىسفملا طيلختلا نم بدلقلا ءاقنو

 7 تد»ج اذه اع ١ #5 :285358 ليقك نيقولخملل فلمتلاو (©عنصتلاو ءايرلا ىلا ه

 ١ روما نم نييأ نأ نالا ىغبنيف (عزدد»# طزلت» ذ دذ مدد»# مذ هديب 0

 ١) هلل لمعلا ىف صالخالا ام اهذحا ناعم ةتس نع هلل لمعلا ىف صالخالا

 7 ١ سانجا عبارلاو هلل صالخالا مزلي لاعالا ىل ىف كثلاثلا» نوكي اذامب قاثلأو
 ؛ ناسنالا نم مصي ىتح سفنلا نغ اهيفن هجو فيك سماخلو هتادسفم

  ظفحتلاو جولل ةبقاملا ف سداسلاو ههجول ةلوانتي لمع لك دنع هلل صالخالا 0
 ظ اهل طبصلاو هب

 لوالا لصغلا

 ١ ىف نطابلاو رهاظلاب ىصقلا وهف عت هلل لمعلا ىف صالخالا اماو

 نيقولخملا اضر نود طقق هاضر ءاغتبا عت ههجول هللا ةعاطب

 ٠ ىئناثلا لصفلا 15

 7 تحكم اذا ناعم (؛ةشعف هدحو هلل لمعلا ف صالخالا نوكي (ةانذامب امأو

 | ةصالخا مت هلمعل ًالوصاو هتعاطل قعاوق اهلعجو اهنقيت» ناسنالا سفن ف
 هاضر ريغ اهب لصق الو هريغ لما الو هاوس ىلا تغتلي رثو اهيف عت هلل

 ه) 830م 32,

 1( ءايرلا فانصال ظفحتلاو هللا هجول انلمع صالخأ بوجو ىله 2) 8اةطلغ

 ا 0 5 د يح 4) هل. 1. ةرشع ىفف.
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 1 لكوتلا ىف عبارلا بابلا

 ليلا لقو (م نود طاولط جدأ ما ادم 5 مواقد مدا 5 باتكلا

 ولخب ال ىتلا لكوتلا تاجرد رشع هذيف (ةال 585 حطمت اننضز ماقال

 ةغللا ىف هنع ربعي هللا باتك ىف لكوتلا ىنعم انحجوو اهادحا نم لكوتم

 ,مامط ء)الاثط١ا ماقد ىو تاجرد رشعلا هذه ءازاب ظافلا ةرشعب ةيناربعلا

 5 نيلكوتملا نم كاياو هللا انلعج 55د :دالطنل :ددانن :تداطط .ددرت مطاط ممم

 ناعت هتجرب نطابلاو رئاظلاب همكح ىلا نيملستسملا هيلع
 ه) 268. 26, 5: | 002 /

 ةع وات نو ىلا
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 . لكوتلا ىف عبارلا بابلا رز

 اقنع لييسلا لابقا دىنعو ءام الب تازاغملا :عطقو ركلا ىف رفسلاو (ةعيرزلا

 ناسنالل ةليح ال ىتلا رومالآ نم كلذ هبشا امو ناويخل ىف نيعاوطلا عوقو

 (مائزلاا07 320 ضد تضالل طالد) باتكلا لوقك هوجولا نم ةجوب اهيف

 ةليلل ضعب هيف هنكع ام ىف 4 اضيأ هيلع لكوت عن هللا نح :ةزييع ىو ىف

 اهكرتو نادبالل ةبعتملا تاءانصلاو ةفوخملا بابسالب قزولا بالجتسا لثم
 هزييغ ىبق ناذ اهنم هيلع هلاعتسا لهسي امب هقزوي هنأ هللا ىلع الاكت)

 امو ©اهنم رسع ام بابسالا ةلمج هللا ىلإ هلكوت فرص رعو لج هللا نع

 هزييمغ ىوق ناف هرمال !ٌكايقناو هلل :ةعاط (ةاهل ضرعتلا ىف هلصق ناكو رسي

 ءاضق نم نوكي امب ىضر هتاولضع عت فلاخل فظلب كلذ نم رثكا

 نم هب هللا عنص عيمج هرسو ةنطابو هرفاظو هناسلو هبلقب هيلعو هل هلأ
 هللا هراتخا ام ريغ ىلا قوشتي ال مقسو ةككو ىنغو رقفو ةايحو توم

 هميسجو هسفنب ىمرو هللا ىلا ملستساف هل هللا كيري ام الا ليري الو هل

 رؤمأ نم هيلع وع ام ريغ راتخ الو (*هلاح ىلع ًاللخ رثوي الو همكح ىلآ
2 0 

 تينمتو لاح ىلع طق حبصأ رف نيلكوتملا ضعب د لوقي نك ام ىلع هايند

 دصق, ىنذلا ندورقلا بفرعو اك نم رثكا هللا نع هزييم ىمق ناف (ةاعاوس

 ةيقابلا ىرخالا رادلا لضف ويمو ةيناغلأ رادلا هذه ىلا هجارخاو هتقلخ هل

 زعو لج هللا ىلإ همسجو هسفنو (ةةمجوب عطقناو اهبابسأو ايندلا ىف دعز
 ك ناو هتلالج ىف ةركفلا نود شحوتساو تاولخل ىف هركذب سنأف

 هتبكمب هورس هلغش هئاقل ىلا الآ قوشتي الو (7دهاضر الا ىنمتي الق تاءاملل '

 ىلعا كلتو ةرخآلاب ةرخآلا لأ رورسو ايندلاب ايندلا. لحم رووس نع

 لوقك ناكق ءايفصالا هللا (ةةصاخو ءايلوألاو ءايبنالا نم نيلكوتمل تاجرد

 6) ل6". 2, 7.

 1) 8. ةعارزلا" 2 2) هطاغ ذه 0.8. 2 8) 0. هللا 3 .3 )4 
 لاح. 2. ءلاح الا 5) 1". اهريغ. 6) 2. هتميب . «) 0. ل

 هلضر ىلل الا ىرشتي الل. 2 8) 0. ةصلاخو. 8. ةصالخو.

 كين هل مولا



 هيك ١

 ال ظ لكوتلا ىف عبارلا_بابلا

 ةدانا ىلع اهتوقو للعلا فعض نا رهظي دقف هنع افع ءاش نا هنال اًعيِمَج

 ةياغ وه ىبنلا عت قلاشلف هنع اهدغبو اهبرق بسحب نوكت لولعملا

 هتردق دافنل هيلع لكوتلاو هب ةقثلل لما تالولعلا نع دعبلا ىف للعلا
 لكوتنلا 0 ف لوقلا عماجو لوقلا نم انل مدقتن ام ىلع هل رضلاو عفنلا ىلع
 هب عتفرعم لضافت بسح ىلع هللا ىلع .نيلكوتملا نم لكوقلا لضافن نأ

 لوا ىف لفطلا نا كلذو مقفاوي امب هتيانع ةرقو مانع هتيافكب منيقبو
 ىوق !ذاف (« اط» >7 دال 70د لق امك (©هدمأ بحت ىلع لكوتي هرما

 »مدن م5 5» هلوقك هب ايتيانع ةدشب هملعل (©ذمأ ىلع لكوتلا فرص" هوييمخ .

 ىلا همأ ريبلت نأ ىأرو هزييمغ ىوفق (اذاف (ة اذ ال 510د>د اا 5

 ليحتلا هنكماو همسج (4 ىرق !ذاف (ةهنع هتيافك :لضفل هيلع هلكوت فرص هيبا

 هتليحو هتوق ىلع هلكوت فرص كلذ هبشا امو ةراجتو ةعانص نم هشاعم ىف

 نيحناصلا ضعب نأ (ليق دقو هل هللا ريبدت نسحب مدقت ام عيمج .ىف هلهج

 اًموي هل لاقف ةباتكلا .ةرجا نم شيعي اًبسحم اًقارو ناكو راشج هل نك

 ةينشع ىف ناك املف كيلا ميكع نمد ام ريخ فارولا لافف كلاح فيك
 هللا نم اًباقع كلذ ناكف هع قاب اهب بتكي ملف هذي تش مويلا كلذ

 فرص نيقولخملا نم ةريغ دي ىلع هقرر هل ايهن ناف هحي ( ىلع هلكوتل

 ىلا تنجاحو مرقن ىارو هزييمن ىوق !ذاف هيلا هسفن تنكسو مايلع (7 هلكوت
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 ' اهيف هل ةليح ال ىتلا رومالا ىف هيلع ©هدامتغغاو هيلا هلكوت فرص عت فلاشل
 ىلع راطمالا لوزن لثم اهيف هللا ءاضق ىلا مالستسالا ىع هب ىّنْخ الو

6( 28. 220. (11 92 

 1 27: نب قكرتلا لساغت ىف. 2-9) نإ 8-38) 1هطا1غ ط0:
 4) 0. مهيسج ىف. 2. همسجو هزييمت. 5) 1. 2. 7. 2. ضعب لاق

 نأ نيغاصلا. 6) 0. 2. 2. 17. اهيلع. 7) 2. هيلا هلكوت هد
 اذأاو 015 مدايتعأو ةهرط 8ظوط0و 286 ]1 8) 12. 17. كليدعا
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 لكوتلا» ىف عبارلا ٍبابلا منع

 تجزرمد مذ مرج ررجرات د12 341 لجو رع هلل هكجبسن ىف لضافالا ضعب لوقك

 مدوبت هد دد مريب مريدذ ادحذ ميج تانوكرج دارج .دمصدما "مانخ ميغ دد ذكرتم

 ١ مطرف مدزز حزززرذ صا حرص 5د نذذزج حددذزبدو :دوربذ ذيبحجوبا ريدر ذد مكمل

 عباسلا لضفلا

 ىغبني دق انكاردا بسحب مالكلا نم هقخ .بابلا اذه انيفو دق قاف

 ةقالتلا باوبالا تادسفم نأ ليقاو هللا ىلع لكوقلا تادسقم نيبت نأ انل

 اهتاذسفم نمو هللا ىلع لكوتلا تادسفم اهعيبج باتكلا اذه نم ةملقتملا

 هقئالخ هتجر ةللا نم لهج نم ناك سلا هنافصبو عن هللاب لهإل اضيا

 كيتعا الو هيلا ( هبلق ىكسي رث © همامزو هكلمو عب هتيانعو #ل دتيافكو

 هْيلأ نوكسلا ىلع اهيف ثح ىتلأ هتعيرش ىنعا هللا رماب هلهج اهنمو هيلغ

 ا (ةدرن تزن مد طصد لق (نسزد د اذازز١73 لق امك هيلع لكوتلاو

 تبرق املك للعلا نأ ع ل يس عد © ىلإ :هليم"

 تدعب ام لكو. هب. رايضالا ىلعو لولعملا عفن يلح ردا لنا كمت 6لولعللا ني

 باذع دارأ اذا ريمالا لثم رهظأو ىمقا ربضو هعفن. ىلع اهتردق (4لفان نأك:

 وماي ويزولاو ويزولا رماي بجاذلو كلذ نافناب هبجاح رمايف هديبع دحا
 طرشلا رماي فلكملاو ( هقلكم رمي ةطرشلا بحاضصو ةطرشلا بحاض
 جل هوا ري ا ل ع نولوانتي طرشلاو
 كلذكو تالآلا نم كلذ .ىلع (ردقا طرشلا مث اهل رايتخا ال نا تالآلا
 0 قلكملا نم ردقا ةطرشلا بحاصو طرشلا نم كلذ ىلع ردقا فلكللا

 مردقأ ريمهالاو ريزولا نم ردقأ بجاذلو ةطرشلا بحلص نم ردقا زود

 39 1121. 3, 10. 65) لوو. 2

 ' 1) 2 هسفن نكست. 2 2) 0. ناسنالا ليم. 835 ىلإ طعطوم 2.12. '. نوع

 8) 2. ناسنالاو 2. تالولعملا. 4) 1. آل". ذاغفن. 5) 8وزسعس 8عوه11-

 امام 2. ممددذ»ب 1. 2. مهذمدم. - )6  1هطلغ ذه 0 طوهدو# دتيقتو
 7) 1. ىوقا 2 تالالا كلت نم ردقأ. 1م ه1جهسهوم 1ذقغ لهم '1هعغ دس 0

 سس 8. متعطغ ص 00228 .

 /01 1 ]| ] ]ز ]ز] ]| ]ذا
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 5 لكوملا ىف عباولا بايلا

 "مد: >5 باتكلا لق دقو نهتري نأ عنشاو اريثك مبقا ءىش فاصوالا

 نسماخل هجولاو (0 70555 7722/7 تاشالا١7 لاقو (ه صاطثتال ال هلل 3777 0

 عافتتالاو هنم فاصتنالا وجري هنال نعرلاب هسفن نكست هبحاص نهقرملا نأ

 هسفن تنكس هنيافك هيلا هللا مدق اذا هنأ معزي ىذلا امو هضوعب وأ هب

 تا هقنع لاما ءاقب'ىوسضم ريغ هنال مدم تبذل نلوضلف: انتل 0203030

 ا١لد)0 72١ 9873 بانكلا لاق امك هنود هلثاخل نافآلا هيف هكردت نأ كمي

 تيغب باستكا لنع سفن نوكس نم اوعدا امف (0 530 7777 714

 لغشل اوف ننساه نا امبرف مابولطمب لهجو بذك ايندلا عانم نم
 هجولاو (43857 1275 ص”ط63) 725 لئثاوالا اولق امك سوفن فلقو جلاب

 لولح لبق هفصني هنأ هنم هل .يص ول هبحاص نم نعرلا ضباق نأ سداسلا

 هجوب هنهتريب مث هيلع اًلضفت هلبق هل ام فاعضا هربص ىلع هضوعيو ( هلجا
 هناعن لينجم انيلع مدلئصن ىسح انفرغ ىذلا عت قلقا ٠0

 لقعي ال امب تاءاطلا لاعاو تانسمل ىلع ىزاجج هناو اًثيدحو اًميدق انيلا
 ماييزلا صارت جامع .مصرعح نيك )اال باتكلا لق امك فضوي نأ نع اًلضف

 نهتري ىخلا نا عباسلا هجولاو هنهرتسن نأ اريثك ( مبقا (015 25

 عمم نم هببسب هنهثري ام ةيفوت ىلع ةردقلا دعب هنهتري اهنأ هبحاص

 ةيدأتي ىفو ريغ هيل ( ةعنلا ةمدقتب عت فلاخل نهتري ىذلا اماو ايندلا
 نع (؟الضف هلبق ةميدقلا هللا قرقح ( مايقلاب نومضم الو اهنع هللا ةعاط

 «هل هللا نوعب آلا هلق هللا ةعن شح ْماصلا ُثبعلا ىثأتي ال اهف ةثدحملا

 4) 859عع. 2,8. )65  1 0طض 29,12. ه0 لور. 17,11. 2 قطوأط
 11 © ل68. 64,

 1) 2. لجالا. )2  5هطلغذض 2.1. 8) 8: ليرجو انل كش

 انل ةليمثل مثالا ' 11, تالقا7 اات2. 4) 2. مبقا اذه سيلا. 25) 2. ةردق ريغب
 ةمدقتب قو. 2 6) 2. هلبق امدقملل اهنع. 7) 17, 5305 وسم 80ال5 .
 8) 80 مهوط 1. 21و 1188. طهطوص ةيعن فح ماصلا ىبعلا ىع ىداتي امان

 هل هللأ نوعب هللا .
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 لكوتتلا ىف عبارلا بابلا دين

 هعيمج في ل سانلا نم لخإو صخاشل رالعلا ةذم ىف فطان لك لع
 || اولا مقرا اذه سن 8 افي هيلع اللا معن نم دفن فن

 هيلع فلل لقثيف هلبق هل مدقت ام ىلع ةليلج امعن عن فلاخل مدقتسي

 كقو هريع ةدم ءاضقنأو هلجا عاطقنال هلل ةعاطلا نم ىعو امب ىغفي ال هلعلو

 مكبلاطي نا زوجي لع سانلا رشعم اي سانلل ليقي نيحناصلا ضعب ناك
 هدعب ابيف مكمزلي اب كلذكو اذع مكموي نم دغ ضتاغب زعو لج هللا
 انل ملع ال ةذم ضتاوغب بلاطن نأ روبي فيكو هل اولق ماوعأو ماع ىلا
 ةلم 043 ةضورغم ةعاط انمإلت امناو انمزلتق اهكردن ىتح شيعن نأ
 مكل نمض كلذكو هل لاقف ةعاطلا انتمزل ةلملا انكردا !ذاذ ةدودت

 ةضورفم ةعاط اهيف مكيلع اًمولعم اقرر ةدودح ةلم لكل عن فلاخل

 مكحتوجو ىف نوكي نأ بجي :كلذكف اهنكو لبق ةعاطب :مكبلاطي ل امكف

 ارا ورشا بو لا نم مكعنمي ءايح

 (4ةنوملقتستو اهيلأ ىهتنت مكتدم نأ مكل ملع ال ةفنأتسم نيتس فقازرا

 للب طقف توقلاب نوعنقت الو لايعلاو لهالا نم دعب فلكي مل نم قارا

 ةنومضم الو ةدودح ريغ ماياو ةلوهج ةلمل هلوضفو توقلا (7 هنوملاقتست

 اوبساحت ال مكنا الآ ةفئأتسم ةدمل ةعاط هلل اوملقت ال مكنأ مكاقك امو مكل

 لفغي مل ىتلا مايالا نم مكل فلس اميف ةعاطلا نم متلفغا امب مكسفنا
 هنهتري امنا هبحاص نهترم لك نأ عبارلا هجولاو اهبف مكقازرا ةيفوت نع
 لضح اب هلخبل ةيناثلإو هدي تاذ ةلقو (هفف اهادحإ (6للع ثالث ىدحال

 لثمل ءاود نحرلاف (©توملا نم هيلع هفوخ ةئلاتلاو هنم فاصتتالا رسعيف هدنع

 11 القفل كه ناسي ني ماني نجلا نما ولف سانلا نيب ءاودالا هذه

 هذه نم هب فيلي ال ىنلا عت قلاخلت ةلاح ال نامرتسالا نم مبقل

 | 30 ا ابكف ل اهني أ 30 3.51 بيجو. 3) 37 نأيزر 2
 دحر, 4 1". مداط *مصصطقللا )5  2. تااط مدمقا ذص طوزقمد "ةلل من
 هاتف 11212102020. )6  80 116 8فذ. )4  2. 1". 72155 5059 هتف 37/28.

 8) 1. !ل- مومالطل ريذاب ا.

 ايوا ان فس وم اها 3 ديول نجر صا ا ف وصلا

 ؛

4 5 
.- 

. 
2 

1 1 1 
5 



 7 لكوتلا ىف عبارلا بابلا

 سداسلا لضغلا

 ةلالج ى باتو هللا ردق ىف كاشلا اهيأ لوقا ن .راب هيلع درلا هجم لواف .

 منار كمل كيلؤب فك ماعلا يفطو هلقع روت بهذ ىنخلا هللا ةيظع

 6كبحاصو (0كيصخ نم هّذخاو نعرلا بلط كنم علصي امأ سيلا هيلع

 5 دنع رجوتسا اذا ريجالا امو كيف ذفان هرمأ الو كيلغ هل كلم ال ىذلا

 هلا هتمدخ لبق هترجا نع هجاتسم ناهترا هنم حلصي سيلف سانلا

 ( ىزحاو هنقفن نع هل هتمدخ لبق هالويم نهرتسي ا» ( نأ كبعلا ىرخأو

 نا نا بجاعلا نيو هل ةتعاط, لبق :ةقئاخ .نهرتسيرال 0000
 صح طرب علوقك يبق هتمدخ دعب هترجا هتيفوت .(؛ طرش ىلع هالومل دبعلا

 ل0 بلصتي نإ فيكف (ه 575 5225 طالد دال دكت طش تاشاطام7 ا

 باتكلا لوقي هلثم ىفو هتمدخ لبق هتقفن نع نمر بلط ف جقونبو
 هلف نهتوملا نم نحر ضباق لك نا ىاثلا هجولاو (6 581 153 7

 ملع ال هنال هبولطمل ةياغ الف ىلا اذه بحاص اماو ةياهن هبولطلو ةياغ
 ؤلف عما ءاضقنأ ىلإ لوضفلاو توقلا نم .هلابع ةقفنو هتقفنب ىفي 3

 16 هسفن ىكست رث كلذب ىفي ام ةريتك اًفاعضا لاملا نم دل لش نأ 3
 بلطي ام ةيمكب لهاج وهف ةدودح ريغ مراعأ ةّدمو ةلوهج هل 5

 امنا هبحاص نيهترملا نأ ثلاتلا هجولاو رادقم الو هدنعأ هل ةياغ. ل قا

 ذعف مزال نيد لبق ناك الو هيلع بجاو فح هل مذقتي ل اذا ( هنهترب
 ةمزال انويد هلبق هل فرعو ةبجاو قيقح هلبق هبحاصل مدقت اذا امأو نيب

 90 نهترملا هب ص ولو هن هضبق زوبع الو هنم نهر بلطل عجو الق
 عمج ول ام ةبجاولا قوقللد نم ناسنالا لبق مهل ىنلا عت فلانكل .ىوخاو

 0) 8ةطقاط 1, 8) 12ةات. 32, 6.

 1١ 2 10.3. فتفك 2) 18'هط]غ ذص 0. 3-8) 18هطاغ ذه 0. 1:
 طوز 1. 2016 دتقفن نع. 4 طلو 118. تقال 5) 216 3.

 طقوس 914 نهترأ 7814 نعرتساز طوز0هو ذهن تعطغتقب



 كذذ ممرربدم نبذ دج دمم محبذ دان ذيؤن' (6 حم >2 لقو -(م قا” جد مص الالق

 ةنزجو دمع اأو 57 017 حان زن دزلطمالم الطالا انزال ماتا 0 5

 , هنكما ام ةيدأت ىف دهتججو فقوقللا نم: هيلع هلل بج ان هريصقتل نان

 .توملا لوزن .هفوخن ةينملا :لولحو توملاب اًراعشتسا هنطايو هرعاظب كلذ نم

 .ادادعتنسالاب .مامتعالا ةلقو: هترخآل 0 دوؤتلل احد ؛ٌقبكات دبر هيلع 5

 . 2080 كبلز أورسفو. (+ 720072 222 738 27١ د)2 .لثاوالا ليثق وهو ايقدلل

 : درج 5 طرت 55د :2اطحتد :ةدراشج 260 55 االطالا توطو طاطا ةاطاق 0

 .كقفيف دبله ايكمدلا_ تافآ" رتاوقل : : نول ردا هللا ىلع لكوتملا ريغو (6 5225

 1١ هك اريك .ايذدلا علتم: ين :ةختسيو, 0ءبلاطم.. نع .توفتو هتابوبح#*

 :الو منتي ال هلجاو ىضقني ال ةرع نأكف ة .ثونم لا :فوخ 6 هليازو كتوغلا ' نما .0

 'هدازو هنيد روما ىف رظنلا نع هايندب (*لغشو ةرخآلا نع اهل لق ىنفي

 اهروفا ىف: هلما لوطل اببس اينحلا' ىف هلجا باجتما ىلا هسنأ :ناكف دداعفو

 | 00 ةيرخ ةتقرط .طعاو : دلك انك ةقرخا يق فلما رطقل اسجد
 ةاياغكلا .ل لصح اذا لق كداعم روماو .كدأز ىف رظنلا نب لافت تنم

 ا | ىشفت تنكس انرما ءاضقنا ىلا لايعو لهأ نم ىدل .نم عيبجل .توقلاو نو

 7 مويل دازلا بابسا ىف ثرظنو هللا قوقح .ةيدأتل تغرفتو ايندحلا (6مو© نم
 ةظعبسب بعذملا اذه ىف ةئاطخو عليج دهجو عاضفا .نأ : ئرأ 6 دقو داعملا

 7 ىف امل. انب مالكلا لاط ناو عغطلغو هلهج ميظع نع اهب فشكن ..ناعم

 | لج لور هلل رب دان نب طيج اهب وجاسم دنع رحت

 هز 2+. 2,1. 5) 2 ؟عا.8ةوسطم0. 1005. ه) قطوأط 11, 10. 2) 182عءا1هق. 9ر 8.

 ”3) كهظلغ ةط 0. 2 2) 2: هتايولطم.“ © 3) 2. توملا نم فوح هللوزو.
 4 1. نع لقغاو دهاينلب لغتشاو. 2 5) ٠ ا 6 1. ايفدلا روما

 خوفتلا رث اهموه. . 0 1س 1. 2. طووتمسغ طلو [كهم. 71. 8) 2. دعم هتراك نعي

 0 اذ زذ 1 ز ز 1 01 1 201زذ1ز >1 >102020 12ز2ز ز 0 ز 2زة2ةزة 0 زيي



 1 لكونتلا ىف عبارلا بابلا

 ىلا سّأب هللا ىلع .لكوتملا ريغو ءاودلا نع (:اضوغ َءاد بلجتسي القل هل

 ميهذملا ىلا ضرعتيو اًنيش اهنم بّتجتي الف اهيلا هبلق نكسيو بابسالا
 5١ ١> 23/7 ابييف ميكلل ليقك هرما ةبقاع ىف ركفي الو اهنم دومكملاو

 عيمج قداصب هللا ىلع © لكوتملا نأ سداسلاو (هةاظا>١ ”تالطاح 5151 الكاح

 5 نسم ميرودص ةمالسو هيض نم عنمأل هيلا ةسوفن سنأتو سانلا تاقبط

 هيلعل ختهج نم نمأ ىف اّصيا وهو جلاوماو علابع ىلع هنوفاخ الف هناهج
 ' هنا امك عض فاخب الف هتردق ىف الو فولخ لي ىف سيل هرضو هعفن نأ

 ىلولا لوقك هوقداصو عتقداص هتهج نم اونمأو ينم نما اذاف ماعفن وجيري ال

 فيفش الو هل فيدص ال هللا ىلع :لكوتملا ريغو (5 73 753 757" 102215١

 10 تراص ةمعن لك ( بسح قيلع اهغايو سانلل اًدساح لاوي ل هنال هيلع

 نم .مروسح ام لك أو هفزر نم عضم هفاررا نأو هنع (ةلثاز يلا

 ىف ةبيصم وا ةقآ هتكردا ناو هانم هغيلبت عيديابو هلبق نمف هنابوبح“

 هنع ءالبلا عفدو رضلا فشك ميلاو لبق نم كلذ نا نظ كلو وا لام

 عضارعأ ركذو ماتقم هنم كلذ عبق هسفن ىف نامدقملا هذه عضو املف

 15. لوقك نيلكملا ىف نوبغم» نيرادلاف (ةروقحص وهف عتاداعمو ةعيمجل هبسو
 نوح ال هللا ىلع لكوشملا نأ عباسلاو (ه داق »الاد> »85 25 انزال ميك

 نيببح ىف هل ملغ ال نأ ("هدغ ىف نوكي امب هسفن ثّدح ال هنال هموي
 يع 3 مد

 هسف هفوذو هقزر ىنانو هنالم حاسفنأ ىف هللا ىلع لكوتيف هلجا (7 ءاضقنأ

 وو 85 3 دضد تااد ذاتمم 58 باتكلا ليقك هل نرك الو فنأتسع حرفي الف

8( 22 14.10. < 65( 88. 38,1027 6 812 1700 

 ل سس م سس

 1) مل. اببس. 2) هم طقم طزؤ 194, 12 طلق نط ىله 1س 0. ؟هطلأ

 068 201عمد06 2ةقواتق 38 لكونملا ريغور 156 هطو» ه2 ةمقأوه» 1ق20 ة

 11311016 38) 2. لسحب . 4) 2. ةلثاز اهنأ بسكو.

 5) 2. 2. 1". توقمم. )6  1. دموي كلغ. 7 7) 1". ىضقني.



 لكوتلا ىف عبارلا بابلا 7

 هقالخاو هعبظل (2هتداصمو هثاويل هتفلاختو كلذب ( هطونقلف ءارضلا ىف اماو

 لغتشا ناو هللا ىلع لكوتملا نا .كلاثلاو (6 تاالك الزل 33052 ميكلملد لق .ةيفو

 ريحق نود ارض الو اًعفن اهنم وجرب الو اهيلع هبلقب ديتعي ال بابسالب
 اهتراعل اينحلا ىف لاغتشالب رما ىخلا هللا ةعاطل اراثيا اهب لغتشي لب هللا

 زعو لبج هللا لج ةرضم اهب عفدتسا وأ ةعفنم اهب بلجتسا ناذ اهنيبرتو ة

 اًنوكس اهيلا الو اًصرح اهيلع الو اطابتغأ اهيف هدزي رثو كلذ ىلع هدخو
 عفتني رث ناو بابسالا (؛ نود هيلا هبلق (© ىكسو 'هللا ىلع هلكوت ىبقي لب

 (هدعؤي رثو ءاش تيح نم (هللا ءاش اذا هينأي هقزر نأ فرغ بابسالب

 بابسالب لغتشي امن لكوتملا ريغو عنت هلل ةعاط اهلامعتسا كرت الو اهيف كلذ

 وكشو اهركش اهب عفتنا ناذ هنع رضلا عفدتو هعفنت اهنا اهيلع الكوت 0

 اهب عفتني مل ناو اهاوس ىلا تفتلي رثو اهيلع ("صرحو اهيف هيعس

 دضر») رطدصذ مدز١ زد ذال باتكلا ليقك هنع هصرح فرصنأو اهنقمو (”اهمذ

 هللا ىلع لكوتملا نأ عبارلاو (6 ةرد ظديطا مرت زما مدح >5 اطتصدم)

 هسفن ءاخسب عت هللا اضر ففاوي .اميف هفرص هتوق ىلع ىث هل لصف اذا
 ىلع لكوتملا ريغو (652 اانال 777520 557 525 72 ىليلا ليقك هبلق ةحامنو 5

 نع هلام رقويف هتجاحل اًعالبو هل اّتوق اهيف ام عيمجع ايندلا ىري ال هللا

 هنع فلتي ىتح هب رعشي الف هنم سانلا قيقحو هللا قوقح ةئيدأت

 (2 >6رطد دج ؟اتها كال 2١ 5> 35١0 ايهيف بانكلا لوقك هنود ىقبيو

 اهنم دوزتيل ايندلا ىف بابسالل ضرعتي امنا هللا ىلع لكوتملا نأ سماخلو
 هايندو هنيد ةمالسب اهنم هل "ملص امف ©هداعمل اًعالبو هترخآل اذار وم

 ضرعتي مم هللا نايصع دصقو هنيد ىف داسف ةيبش ديف ىواك امو هب لغتنا

 ه) طو. 15ر15. 5) ظفط. 1, 16. ) 1 0طم. 29, 14. 24) م“. 11, 4.

 1) 0. تزلازرذو همم :تطازوذور ىلا طوس جزووم تالالل صطتو ,0 )2 

 رطةلظ٠. . 3) 2.12.1". نوكسو. 4 4) هطل؛ ذه 1. 2 5) 0. هدزي.
 6) فلي تجو. 3) 2. 1. 018057#. 8) 8. هتدعملا 9) 2. لل. 7. مص:
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 4 لكوتللا ١ ىف . عباولا . بالا

 © ةيفاغلا ىلع ىيلبلاو ةضصلا "ىلع مقسلاو ىنغلا ىلع رقفلاو ( هنايصع ىف

 مينعنب :ةيلع هللا لضفلا الها" ناك (5 هئاضقب اًضرو هللا مكحل ©اًمالستسا

 لقو . (ه هذن»م مدمدابجلا د دذدر»م طصنصد. باتكلا منع لق ىلا ةخآلا.

 سندان دس دددن دح مم لاقو ؛ (ةاذ مدرجرمل طاطا دمك مدمطزو ممسح مذ زان

 ٠ْ هديا 6

 نسمازكل لصفلا

 م بابسالل ضرعثلا قنعم 1 دريبغو هللا نع لكوتملا نبي قغلا امأو

 ناعم ةعبس ىف هيلع لكوتملا ريغ نم ليصفني عت هللا ىلع لكوتملا نأ

 ىلع هل وكاشو هلاوحا عيمج ىف همككح ضار هللا ىكفع لكوتملا نا اهدحاأ

 ريغلاو (8 5035 5 هان 370 مذ طا ]صد 7 .(4 278 لوقك ءارضلاو ءارسلا

 صرعص زن راند 555 5 لق ابك ءارسلا ىلع هسفن رك هللا ىلع لكؤتملا

 دمت 5507 المطل دالك” 5 577 لاق امك ءارضلا ىلع هب در مالو (6 ١ك

 نم بلقلا (5 عداو سفنلا كاس هللا ىلع لكوتملا نأ "5 ما

 هترخآو 'هايند ىف هفقاوي ام ىلع هللا نم ىرجت اهنا هملعل رادقالا ةهج

 هللا ١ ىلنع لكوتملا رينغو '(و طاح ادد 25 اهدا طرد تطفو لولا لوقك.

 ىف.اما (ةهئارضو هدئارس ىف هل قرافم ريغ نحو ليوط مهو مئاد فلق ىف
 (ةهنه راثكتسالاو :لافتحالاو ةدايزلا ىف هعيطو هلاك هعونق ( ةلقلف ءاوسلا

 -: 0) طم. 8, 91.3 85) لوف. 64, 3. ' 0 مو. 31,20. * 4) طلمط 1, 21

 6:28. 10,9. ب 72) لوقو. 8, 9) 28. 66. ْ ١

 1) طر, ل حزرطرب ظرن مدر طمم قطووطعوز طوع سصتفداوف "28587 دس
 هن 8ةضمن6' دوجولا ىلعر 088 طخم» اوزضمض' ممءطغمم ' ةزصس طقطوم طةدنقم

 2) 2. ةيعنلاو 1. حالا. 3-3) اد زب 1.2. )4  1. ةةطعأ 61

 ةصقم»م 8ةهالهد هه 5) 1. 25715, 016 0ط1عجورد 858. الزل. 6) 1"هالخ

 م 6م 8886. 5 1". ةلقب ةقلقلق. ." 8) 1م 1. زو ةنودو» ةداق 0007

 كو 0 1و م: 1211 موكا ىحدكرح كاانح 5 هاد رم ١001

 ةديدد الكراك, طازلأط ددقد هدامد ,مزتجد) ةددصد ادد ادد مذ دالالا دا
 : .مدقرمم ادد
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 ه) ةطوأط 1, 3.2 5) 28. 62,13. هر 85ؤه 228. 2 4) © ةال. 22, ٠

 1) 2. هلاضفا ىلعو هللا ىلع. 22) 0. كعب. 228) 2.2.1: هتمعن .

 " لسفب لب هلبق ©هئامعن ىلع عت هلل همزلي اب باسلل ةشقانم © دنع
 ' 5 مص ) و ىنعلل اذه ىف ليلا ليقك مكلاجاب اورتغت الف هيلع هللا
 0 ىلع هللا لضغت ىف وهو عباسلا مسقلا اماو (3الد> 22 مذوم مصرع

 000 طوحاال ىذلا معلا ليون قب ةرختلا رلد ق :ةقيفصاو دتايليا
 7 ادع ىلا هلصوت ىتلا بايسالل ضرعتلا (4ةيف هللا ىلع لكوتلا هجوف

 / لقا قالخاب ليسا وصو رقو :لغج دلل جت كلخن :ىيقصسلا :ةيليالا
 7 ظيحللب كلذ ضيوعتو هبلق نم اعراثياو اهتبح لرخاو ايندلا ىف دعؤلا

 اهيف ويسعلاو اهلعاو ايندلا نم شحوتلاو هب سنالاو هيلا عاطقتالاو هلل

 امك هيلع لضفتي هنا ىلاعت هللات ىظلا نسح مث ءايفصالاو ءايبتالا ريسب

 | و لطفل « هلقرو هنا هللا ىلع لكرت نم انو“ ةرخآلا  عايلع لسغت

 "تال مع لثاوالا ركذ نم ةلزنم ىف وهو ىغلا لعاخل وهف ليع ةطساو

 ةعيفرلا ةجردلا هذع لقا ةمالع نمو -( طاتق>, ةداث |”مدنطا "ت7 تامالط

 لك ةناهتساو ىبلبلاو ةنكملا ىنع ريصلاو. هللا ةعاط ىلا هللا كايعل ةيادهلا

 7 طي 500 855803 ةصق نم تدلع ام ىلع هللا رماب مايقلا بناج ىف ءىث

 0 5135 ذودج زضقو (ءدات )ت2 مررنا طيجاام تالازق زاصقو (4 3772

 0  ةايلل ىلع هللا ةعاط ىف توملا رثآ نمف طادأط تلق صااشالا (مقل“ انت

 7 ©وص. 3, 187: تافات 25 ةعوسم ةكالر دمقممأم 2017 طمتمممس. )6, 13

 4) 0.وهف. )5  كلذل الها هناوأ كتحل لئداتسو 2. 75200 همه 7



 1 لكونلا ىف عبارلا بابلا

 حالت مالا بانكلا لاو (مازاثدز) دك مرطوروا دصطرو مذ تاتصطتنتت باتكلا

 (6 موجت ترجح ةدص مرج زرع ضحوا مودم يدرج ممر مع ردم هال ماقلت

 يف هللا ىلا اهباقعو اهباوت مكحن ( ةريضملا ىصاعملاو ةنطابلا ناءاطلا اماو

 باوثلا نا اهنمو ةرخآلا باوث حرش باتكلا رصتخا كلذلو ةرخآلاو ايندلا

 لا اهباقعو ايندلا باوثب لوسرلا لباق دق باتكلا ىف نيروكذملا باقعلاو
 مادامد 75 :ططاا مل ليق ةكتالملا راع ىف 2371377 ]3 الاثثا١7 ناك امو اينحلا

 نوكم' نا بيهرتلاو :بيغلا .ليبس اذه ذأ, © مكروج مدتمارم رد

 صاصتنخالا هتياغ امنا ةرخآلا باوك نال اهنمو عفاف ناكملاو نامزلا 0هلكاشم

 صادم لاقو (2 مال اذ 7550 هلوقك ىلعالا هرون نم بوقتتلاو هللاب

 الو (م حد-صت دارجح درربذ ممن حدد هور داهمت :لاقو (مزيتمحت دما 7“

 هلوقك باوثلا لصا عت هللا ناوضرف هنع هللا ىضر .نم الا هيلا لصي
 ىلع ٌلدت تاراشأ 7طزتت هم طاقدق ىف لاقو (ىادالكد م7 1883 الد 5

 مد >صدط) مددط# صاروا هدم >هضذ ذالدص 85 هليق وهو هللآ نم ءاضرلا

 هللا ىلع لكوتلاف 6 ددد) دددا) دتلا لاقو ( طرلط 5 حصص ممرج) مهمطيجك

 ىفوي هنا ةعاطلا ىلع ةرخآلاو ايندلا باوث نم نيحناصلا هب دعو اميف .

 هقحتسا ىبمل باقعلا نم ىمض ام ىفوي كلذكو هقحسا نم كلذب

 "طائل هلوقك هب نامالا مامخ نم كلذ ىف هللب هتقثو نموملا ىلع بجاو

 زردرجد ام درمد مرهدذ هصددعص »م55 ىلملا لقو (ةمممدال 15 مداشت” د

 ىف باوتلا هسفنل ىمضيف هلع ماص ىلع لكوتي نا هل ىغبني الو (7

 هللا معنل اركش هيف دججو دهتججو ىعسي لب هلمع ىلع ةرخآلاو ايندلا

 ه) 126.29, 28. ١ 65) لما. 20,4. )60:  ةةهمط.ب 3, ..) 0) ل68. 58, 8:

 © طوص. 12, 3. متر 8100. 33, 30. ىو) 28. 30, 6. 7) طه. 33,12 7
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 000 /) 6و. 15, 6. 2 28. 27,1.

 1) 1. ةرمضملاو ةئطابلا ىصاعملا امأو. 2) 2[هنط ةهزسو» 1202ةلعفانت“ ةلت

 وصلو 0.: 16 808. طعطوس تمدجال )د
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 لكوتنلا ىف عبارلا بابلا رع

 2 اًدوجَو عت هللا نم الضغت ىاثلا ببسلاو عت هللا دنع ةرخآلا باول

 ىف ةلعلاو (ه تاقالطد تايب حذو مصيب دد دعم 5 759 هلوقك اناسحإاو هنم

 نم ةمعنب في مث هدلع ىف رحبلا لميك ناك ولو ناسنالا لع نا كلذ

 0-_ هللا نم عقو ناف تالفغو تآلز هل تناك نأ فيكف ايندلا ىف هلبق هللا معن

 (2 هتقرغتساو هلع هنع طقس ناستالا نم ةمعنلا ركش بلط ىف (:ليدح

 مبجوتسي سيل هل عق هللا باوك نم ناك امف ةلبق هلل ةمعن لقا

 7 مزال قحبف نيرادلا ىف باقعلا (ةاماو هيلع هللا لضفب وهف هليع قاقكتساب

 70 نيراحلا ىف هل لماش (©هيلع هللا لضف نل الآ ناسنالا ىلع بجاو . نيو
 مسقني اصلا لمعلا نال اهنمو (6 ١80) 7520 2777 2020 (ه -مرج هدم بنو هلوقك

 امو بولقلا ضئارفك عت هللا ريغ ةيلع علطي ال ىفخ هنم نيمسق ىلا

 عئارشلا كو نيقولخملا نع ىفخ ال حراوجخل ىلع رهاظ هنمو اههبشا
 ١ ىلع رئاظلا لمعلا ىلع راجي جت فلاشلو انحراوج ىلع اهلبع رعاظلا
 باوتب ىفخل نطابلا لبعلا ىلع ىزاججو ايندلا .ىف رهاظ باوثب حراوجل

 هلوقب كلذ ىلع لكي ظفلب ليلا هفصو كلذلو ةرخآلا باوث وهو ىفخ

 كلتكو (محب# ادد جدد رح تامر مذربو تديبحتط مدون درج حرم دح مم

 كلذ ىلع ليلدلاو باوثلا ىرج ىلع نطابلاو رهاظلا ىف باقعلا ىرج“
 ارعاظ اباوث سراولل ىلع ةرهاظلا تاءاطلا .ىلع ةّمالل .نمض عت فلاخل نا

 كلذكو (41250 72003 ت»# تا” ىف حورشم وهو ايندلا ىف الجعم

 ايندلا ىف الجعم ارهاظ اباقع ةروهشملا ةرعاظلا ىصاعمل ىلع اهل نمض

 لوق وفو («نطب ام ال لاعالا نم رهظ ام الآ ةمالا روهمج ىلع سيل نإ

 0) 28. 602,13. 65) 28. 28, 38. 6 28. 31, 20. 2 آه". 33, 3“

 1) طلوعط 2.: 116 ةتطءةعمس 88م5. طفطفم» 7 2) 12. ةقرفتساو.

 2. 25 701 ةهموعطستوطود ه5 7727221 3-3) 8ءطلغ آس 0:

 د نيرمالا ىف لماش لضف هيلع هلل نأ 2. 0“ نيرمالا ىف هل لماش.

 4) آل. اهنم نطاب وه ام ال.

 اكسل ا ب يا را ندع سو وب ودنا“

1 1 

 : رول



 نسال اوس ا شتر وا ين ا 20007 41 ريع وو
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 روم لكوننلا ىف عبارلا بابلا

 'ىف هنباب رصق !ذأ بالف (ه 7181 5“ هالد 12 لاق امك ففرو فطلب

 ةيلاعلا (تاجردلا ىلا اهب ىقتري ىتلا بادالا هبيلعت ىلا هئابص لاخ

 ىلع ربصا هل لاقو هوبا اهب هبغر ول © نفولا كلذ ىف ىبصلا اهلهجج ىتلا
 ربصي مث لئاضفلا ((ناجرد ىلا اهب ( ىقنرتل ميلعتلاو بادالا ةقشم

 لجاعلا ىف هذذلي اب كلذ ىلع هدعو اذاف اهب هلهج هبلا داقنأ الو كلذل

 يف هلوي امب هدعواو كلذ هبشا امو محهب بكرمو سابلو بارشو ماعط نم

 هيلا سنأي امب هعنقاو كلذ هبشا امو بوضلاو ىرعلاو عوجل نم لجاعلا
 بدالا ةفلك لامتحا لهستسا ةيقلمل ةكتاولا دهاوشلاو ةيسلل لئالخلا نم

 هما لوا ىف اهيلا ىرجج ناك ىتلا ةذللا (« رغصتساو هدصق كصقو هبيدأتب

 باقعو باوثب اهبقترو مالا بُعر عتا فلاخل كلذكو هب اًفطل كلذ ناو
 اهلهج اهنع .فشكنيس ةعاطلا نكلصنا اذا مالا نم هيلعل نيلبا

 باوق نأ اهنمو عن فلاخلل ميسجتلا نم بانكلا ىف ءاج ام ىف لوقلا

 نم فحسي اماو طقف هلع الصب سانلا نم دحا هقحاسي ال ةرخآلا

 ةخعاطلا ىلا فلل ةيادع (ةاجدحا ملاصلا لمعلا دعب نيببسب باوثلا هللا

 (ةدزلا ططازلا هدددادد هددد7 0782١ هلوقك (5هلل ماصلا لمعلا ىلا عهلجو هلل

 ديهتجملل عينجا اذاف (داث طددد هات تتاثإلا تالا 5552129١ لاسقفو

 السما ناك هربصو هصالخا باوث ىلإو هحالص باوش ىلا هحالصتسا .باوش

 ه) 2808. 14, ٠ 6) و. 12,3. 6) 8». 24,

 1-1) 8ةهط]غ ذص 0, 2) 2. لالل كلت. 8) 2. خد ”مدص, 2, تمم

 4 0. ذاالططالا دسم دنططصطالل. قسعط طلوع 5 نم 5. معآ. )لا) 1046 6.

 قت 5) 2. ونح 58206 ت20 1“. ع عن فلاخل ةعاط سانلل لدي نا اهدحا

 ريثل عنص جيلع ربديو.
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 لكوتلا ىف عباولا بابلا 0١

 طبحو هلبع رسخو هلل هلصقو هيمض دسفيف هلمعب بجعلا ىلإ هيدويق

 ىف ومو .سداسلا مسقلا مرش اماو هللا ءاش نا هبا ىف كلذ نيِبَأس هباوث
 كلذو ايندلا ىف اصلا لمعلاب هل قحاسي ىذا ةرخالاو ايندلا باوك

 قو طقف ةرخآلا ىف باوثو طقف ايندلا ىف باوت © ناباوت باوتثلا نأ

 ىصقتلا ىلع كلذ نايب انل حرشي رو دحاو لع ىلع نيباوثلا فحاسي 5
 باوثلا ىزجي م لمجم لع ىلع المج ايت ةمالل فلاخل نيض نكل
 اهنللا ىف ىضاعملا ىلع باقعلا ىف كلذ لعف امك ايندلا ىف تاءاطلا ىلع
 طماط و مالطا و دانت 72772 75270 اهلعاف مزلي ىتلا لاعالل هحرش ون

 در ماد و تقدر هود ماذاثط و ذود مرام و تضنن و مدت وو

 ب د لوقا نادم ا ا

 كدا

 مرن يا و احمد دج مم وى مجعد حط رصد ا نو ىو ى ك2

 ىف لوسرلا اهنم حرشي ملف اهباقعو ةرخآلا باوك امأو كلذ هبشا امو الد

 انحكنع ةلوهج مسلم نود سفنلا ةروص نال اهنم ةوجول اًميش ةباتك

 كلذ رش اماو باقعو باوك نم اهلوي وا لاخل كلت ىف اهذّدلي اع اًلضف

 د طصال مجالات زد الاقانت”ل عن هللا ليقك ىنعملا اذه مفي نك نل

 طايترا لاح ىف كلذ نوكي نأ زوجح الو (متثللت 5اتطاالق 3 53555 دق

 .ةكتالملا ةروص ىف .سفنلا ريصتف توملا دعب ام ىلا راشأ امناو علسجإ هسفن

 ترانتساو :تفص اذا اهدسج لامعتسا اهكوتو اهقطلو اهتطماسب لاح ىف

 نع ًاللقنم ناك اهباقعو ةرخآلا باوك نال اهنمو ايندلا ىف اهلاعا كتسكرو
 انمك باتك لك ىف هركذ رصتخاذ ةصاخل دنع الوقعمو ةماعلا دنع ءاينبالا

 نال اهنمو لقنلا ىلع المكتا ضتئارغلاو عئارشلا حورش نم اريثك رصتخا وم

 هبيدات دارأ اذا ريغصلا هنبا عم فيفشلا بالا فيرط عم عن فلاخأ

 اح د جب ل1 ال ا ا ير ا را ا طا رح ل ل ع اس ل ل ا

 «تقيورا : ةيطحيا 1 2 د نو عن را عر ا انا
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 1) 2. نيبرض ىلع نيبثانلا باوث .
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 ال لكوتبلا ىف عبارلا بابلا

 دادد 7222555 هلوق وهو هتعاطب لمعلا ذيفنت ىلع هحراوج ةيوقن ىاتلاو

 :نيياسو .ةلقم ريثكو (6 705 77002 الاثنا تالاطاللا >ددالط لاقو (ه 8

 كاش نا هباوصو هات ةوجوو مسقلا اذه تادسفم هوجو فتأتسن اميف

 نم ىكعتي ىتلا حراوجل ضئارف وهو سماخل مسقلا مش اماو هللا

 5 رمالاو ملعلا رشنو ةاكولاو ةقدصلا لشم هريغ ىلا اهرضو اهعفن ناسنالا

 لعفو نسمخل لوقو راوسالا نامتكو تانامالا ءاداو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب

 هوجو ىلا سانلا خكصنو هللا ىلا 0ةاصعلا ةيادهو نيدلاولا وبو ليملل

 مهءافجج لامتحاو مهل ةمحرلا»و مهفيعض (: ىلع فقافشالاو مهدشر

 هجوف ديعولاو كعولاب ةبيعرتو هييغرتو هللا خعاط ىلا قهيبنت (لدنع

 عيمج ىوني ناسنالا نوكي ناو عت هللا ىلع .كلذ ىف لكوتلا باوصلا

 ىلع هنقاط (؛بسح اهيلا ببستيو اهلعف راتخو اههبشا امو لاعالا هذه

 اًبوقت' انل هموزلو انيلع رابتخالا بوجو نم عبارلا مسقلا ىف انل مدقت ام

 ةسائرلاب مدقتلل الو هنم ةأفاكملل الو جيف ةماركلاو ءانثلل ل طقف هللا ىلا ظ

 هنم هاضري ام ىلع اهنم هلعف دصق ام ذيفنت ىف هللا ىلع لكوني رث عيلع

 ءافخا ىف هنقاط بسح كلذ عيمج ىف (' ىركتيو هل (5 ع مدنا لاهو عش

 نم هرجال مظعا اًرس نوكي نالف دغيرعت ىلا هرورضلا هوعلات ال نمع هلع
 نا انمذق ىبخلا لصالا ركذتيلف كوافخا هنكممب رث امف ارهج وكف نا

 ىرجا !اذاف ىللاعت فلاخل نذاب الا نيفولخملا نم نوكي ال وضلاو عفنلا

 معنا ةمعنو هيلع هللا نم ةنم اهنا هسفن ىف ركفي ةنسح هيدي ىلع هللا

 اهلجا نم متتمارك ديري الو اهب هيلع سانلا ءانث هرسي الف هيلا اهب

 نر 97, ك5 2 370١

 1) 2. ل نيملاظلاو. 2) 2. هيلع. 2283) 2.كدعب. )4  2. بيس.

 1. ام لتع اهيل“ 5) 1"هط]ق 15 0. 2. 2.5: 1". ضرعتلا . 6) 0,

 مكصصال روطل جسق ككل, 0. دس 8هس4م !ةصق” ةسعط 1. 80.
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 لكوتلا ىف عبارلا بابلا اذ

 ىف هيلا عرضنو اهل ضرعتلا لعب انحالص هيف ام ىلع اننوع نسجل

 هنال كلذك تسيلف هللا ةعاط اماو انب اعالواو انل اهدشرا رايتتخا (انماهلا

 انل (©فقيوطتلا دعب اهرايتخاب انرماو اهيف باوصلا هوجو ىلع انعلطأ دق

 مهقت دق نا «©انلكوت نم الهجو انلوق نم أطخ كلت ناك اهنم حالصلا

 باتكلا ليقك ةرخآلاو ايندلا ىف انعفنت ىتلا ةعاطلا بورضب انل هريصبت

 (4 ةتاطانز ذد دك درمذ مكبججو هجر ذد مدع تاتزلذ 5 اذا“ ايندلا باوث ى

 ” رومأ ناف (6اضيأو (ة تاالط داثد >5 اذ مص مدنا ةرخآلا باوث ىف لاقو

 اهلاح نع لقتنت ال اهمومذمو (*اهدومح ناف كلذك تسيلف ةيصعم او

 ليعل قيفنتلا وهف هيف هيلع لكوتت نا ىغبني يذلا اماو لدبتت الو اًذبا
 ريمضلا وفصب كِخلو مرعلاو ةينلا قلصب اهل رايتخالا دعب (5 تاءاطلا

 . هيلع نيعيل هللا ىلل عرضتلا اتيلع بجي كلذ ىفو عت ههجول ضصالخالاو
 اند لقو (ءاددطأل رمصنبت 22335 ىليلا لاق ام ىلع هيلا نشروو

 ذره 5 صردزتد ممدحك لقو ( طحصح مالط»ب د5 لقو (4 اطاانط  دحصدح

 هنأ ىلع ليلد كلذ عيمجو (و 0 زن مط ددح >5 الط 520 لقو (م ااا“

 هرعبو هبلق نع ايندلا لغاوش ىفنب ةعاطلل هرايتخا ةيبقتو هبلق صالخا

 (صحاصم مريجكود ممددبج اناث ذد لقو (مدطات ميندتذ دحذ دضت هلوق وهو

 كلذ هبشأ امو (7انتزدزن ذيج 35 ظنت لاقو (ع دا تاربحط االال دحالزت لاقو

 «-8) 26. 6, 24.  ه) 28. 25, 5. 2 24) 119, 85.  ه) ذط10: 7. 0.
 000 01 و 942غ 22-9808133 211918 2

27.6 

 1) 4. 2. 2. + ىلإ . 2) 2. قيلدصتتاو 28486 1. انل لعولا لعب 016

 طقأغ هم فيوطتلا متعطغ هموم 622 3-38) 8ءطلغ ص 1. 4 2

 طتو» طق 182, 2 ةءعطاغ ص لع 5) 0. 1'. ةعاطلا .



 نا

 3 لكونلا ىف عبارلا بائلا دم 0

 ضوعنلا كتلاتلاو هل هراينخا عقو ىذلا لعفلا ثذيفنت ىلع مزعلاو دسصقلا

 © فخ مل ايف (لعفلا لح ىلا هجورخو ةرهاظلا هحراوجع لعفلا فيفنتل

 لكوتناف لعفلا ىلع مزعلاو كصقلاو ةيصعملاو ةعاطلا رايتخا لثم اهنم انيلع
 هتعاط رايتخا انيلا ضوف دق عت هللا نال لهجو أطخ كلذ ىف هللا ىلع

 لمعلا ذيفنت انيلا ضوفي ملو (2257773 27752١ بانكلا لوقك هتيصعمو

 رذعتنتو تاقوالا ضعب ىف ًايهنت (انع ةجراخ بابساب الا ةيصعم او ةءاطلاب

 اهنم ىل جحالصلا هيف ام ىل رانخ ىتح هللا ةعاط نم ءىش لمع ىلا دصقأ

 دق هللا نال باوصلا هجو نع هامدق تلرو كشرلا ليبس ًاطخا دقق

 ءاغتبا تاينلا قدصو مزعلاو دجناب اهيلا دصقلاو ناءاطلا لبيع رايتخاب انرمأ

 تأيهت ناف ةرخآلاو ايندلا ىف انل باوصلا هجو هنإ انفرغو زعو لج دهجو
 مص هل انرايتخا مدقت يذلا هللا ةعاطب لمعلا ((قيفنت نكماو بابسالا

 (ةذقيفنت ىلعو اهل لبعلل مزعلا ىلعو ةعاطلل راينخالا ىلع باوتلا ليوج انل

 باوت انل ص اهلعف ذيفنت حراوخل ىلع رذعن نأو ةرهاظلا حراوجلاب اهلعف

 خيصعملا ىلع باقعلا كلذكو مدقت ام ىف انركذ ام ىلع دصقلاو راينخالا

 هللا ىلع لكوتلا ىنعم ىف ايندلا لاععأ رئاسو ةعاطلا نبي (6 قرسفلاو

 ىف ريخلو حالصلا هجو انل فشكي رف ايندلا روما رئاس نال وعو لج

 نود اهضعب ىف رشلاو داسفلا هجو الو اهرئاس نود بابسالا نم ببس

 قزرلا بلط ىف انب ىلواو انل كشرا ناءانصلا ىلا ىلع فقن رث انف ضعب

 اذا مجان ةيئايندلا لاعالاو رافسالو تاراجتنا ىل ىف الو ريخلو ةحصلاو

 اهذيفنتو اهرايتخا ىف هللا ىلع لكوتن نا انيلع بجاولف اهل انضرعت

 ه) 24. 30, 19.

 1) 2. 1- هل هرايتخا عقو ىذلا. 2) 216 1188. ىفخ امم ؟ةآةوا
 8) ى. دنع 1ع 4) 2. ىف لكوتلا لصق نمف. 5) 1هطاغ ذقت ىلع

 0) 1". ل دوجوم .
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 لكوتلا ىف عباولا بابلا 7

 ءاضق هنود وح نم وأ هقوف و نم هفلك نأ كلذكو هثاكرشو هيفرصتمو

 تناك نا هريمضب اهءاضق ضرعتيو هتعينب .اهلعف .ىلا ببستيلف ةجاخ

 '” لل ىلع لكيتي رث اهيف هل عسلل الغا اهءاضق دفلك ىذلا ناكو هل ةنكمم

 '" نم بلطي الو كلذ ىف هسفن ركشي الف هذي ىلع ااضق ناف اهمامت ىف

 هيدي ىلع اهاضق ىنذلا عت هللا ركشي لب ةأفاكم الو اركش اهيلع هبحاص
 " مهولي الف اهتواضق هنكج رثو هيلع ترذعت ناو هريغ ةحلصمل اًببس هلعجو
 "7 روما امو كلن ىف ةجحهملاو نهلل لذب دعب هبحاص ىلآ رذتعيو هسفن
 ا عئافجل ربصيو هللا ىلع ميروما ىف لكوتيلف هيضغابو هداسحو هئادعا
 هعسي ام لك ىف ماعم لمجتيو يلع لضفتي لب جلاعفا لثب ( ٍةصصاقي
 اوتك ناف © عت فقلاخل دلي ىف هرضو هعفن نا هسفن ىف ركذيو جنلماج“
 هنامدقم ءوسو هلاعفابو هسفنب ىظلا ءىسيو قاب نظطلا نسحلف هرضل اببس

 ىلأ هوادعا دوعيف هبونذ نارفغ ىف هيلا عرضتيو هللا ىلا بوتيو هبر دنع

 امأو (ءاضإب تاذاح دب هد تديع ددح 5 مالدحد ميكلل ليقك هتقداصم

 | ناسنالب سسوصخلملا حراوفلو بولقلا ضئارق روما ىف عبارلا مسقلا رش
 طاالتاللاو >2515لأو 530لاو ةالصلاو موصلا لثم كلنو اهرضو اهعغن

 ىتلا بولقلا ضئارف ةلمجو مراكملا نع ءاهتنالاو دايعالو نتبسلا ظفحو

 هجوف سانلا رئاس نود هب صوصخ اهرضو اهعفنو هريغ ىلآ ىلعتت ال
 "قل انااشرا لأسا ةللاو ةحرانش انا ام هللا ىلع اهعيمج ىف لكوتلا باوص

 آلآ ناسنالا نم مصن ال ةيصعملاو ةعاطلا لامعا نأ كلذو 6ةتهري فحل

 قاثلاو عت هلل هريمضو هتينب ةعاطلا رايتخا اهدخا ءايشا ةتالث عامتجاب

 هر ط». 16, 7.

 1) 0. 8. خضراقي. 12)2:ل ىرلخب نيب ال. 8) 8. عت هللا لأسا

 قلل ليبس ىلا انحشرب نأ.



 لكوتلا ىف عبارلا بابلأ

 الاتثماو ةللا رمال اًباججا لب يلع ةسائر بلطل الو عهنم ءانثلاو ةماركلا

 هئاضق :دنع لوا انكذ امن ءىش ىلا. ىرج نم ناف ٍغيف هتيصوو هدهعل

 ىف هرجا طبحو هيعس باخو اًيندلا ىف هنم هتيغب كردي م مجتاوخ
 ىف هنافاكم ىلع هللا 0 هناا طقف هلل معاط كلذ ىف ىرج ناو ةرخآلا

 باوثلا هل لصحو عبولق ىف هرمأ مظعو هركشب هركشب عننسلا فلطاو ايندلا

 حو دذ مص مطرب ربط دورس هال تصطانبل هللا لاق ام ريظن هرحالا . ق لير

 هنود نمو هفوف نم روما ىف هللا ىلع هلكوت هجو امأو (64 7123 23 ”الاال

 ةجاح بلط ىلإ ةرورضلا هتعد اذا هل باوصلا هجوف سانلا نتاقبط نم

 يف ابابسا 00 هللا ىلع اهيف لكوتي نأ هنود وه نمت وأ هقوف وهه نمت

 نأ هللا اش ناف هقررل اببس اهتعارزو ضرالا ةحالف لعجك 0

 امئاو ةروكشم ريغ كلذ ىف ضرالا تناكو اكزو امو عرزلا تبن اهنم هق
 اًثيش ضرالا تبنت مل اهنم هقرري نا هللا اشي ره ا

 ىصضقتسا !ذا كلذكو ضرالا ىلع ميل الف ف تابنلا كرداو تتدنبنأ وأ

 ءارس اهئاضق ىف هدنع غيرقو عفيعض' نوكيلف ةجاح نيقولخملا نم اًدحا
 رع هللا ديجلف مدخا دي ىلع تصقنا ناف هللا ىلع اهمامت ىف لكوتيلف

 نسح ىلع هيدي ىلع تضقنا ىذلا ركشيو هتجاح اضق ىذلا لجو

 عت هللا نا دوهعملا نيو هيدي ىلع هحالص هللا ىرجا امل هل هريمضو هتين

 عيدي ىلع داسفلا ىرجج املقي نيغاطلا ىحو لكلا حالصلا ىرجج .ال

 مدار مذ لاقو (ن دم 0 ذرب مدررجا مدر 0 ذرن هردر رتدذد» لثاوالا ليقك

 هي امول عمؤلي الف عيدي ىلع هتجاح ضقنت مث ناو (مزارج ذد مموايط

 كلذ ىف ةريبلل ذل راتتخا ىلا ست هللا ركشي لنب :اريصقت يلا بس

 ضقنت مم ناو هعجاح ءاضقل مدصقو ةصرع هيلع بسح ىلع مكشيو

 6) 1 ذك 8 1 6) 2858 طوقاطتتف 119 0. 0 ط8. 12

 ممم نصل

 1) ل. خديأ.
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 لكوتلا ىف عبارلا بابلإ 2

 عق هللا ىلا اهلها ىدهيل ةنيدم لخد داعزلا ضعب نأ ليقو اضاث77 708

 ٍباوبا دنع جمرباقم ىلرو عتوسكو مايز ىف اًدحاو © ايل نوسبلي مدجيف
 ادحاو اًنول انسبل امنأ هل اولاقق كلذ نع جعلأسف نيب ةأرمأ رب مو رود

 '' ٌّىغلا قحلي الف ّينغلا وب فقيعتتلا اسام: ؟راست ءالسقلا امثال نم
 ا نسر هادم ايما قيجسلا افردي از داع ركنلو لجعلا
 ناك هنا ءارمال ضعب نع ليق لقو هتك انلاكك بارتلا قوف انلاح

 (ةامنأو هسبلمو هيز ىف عضاوتلا هدصقل جنيب زاتع الف هديبع عم طلتخ

 00 نم رذح ىلع نوكنو (ةاهب ظعتنلف ةنلخ (انباوبا لنع 0 انيصنت

 . انلاؤتعا نم تير ام اماو رارقلا راد ىلا انل ( غلبملا داؤلا هل (6قعنو توملا
 افذخا ٍامَحا !ذا انم ةيرقمب . ةيرق ىف اهاندرفا اننق ةيرذلاو ءاسنلا مخ

 0 ااا ا ا با هيل نيالا ع ىلا

 رودمل ق-اًدهرو ةرخالل ااثيل .نهدعي اى كسلذ نب ةنحارلاو نعرارج
 م ناو خلاجب عطبغو مهل طدو كلذ نم دعاولا نسحتساف ايندلا
 هتمالس ىف هللا ىلع لكوتيلف ءادعاو ءاقذصاو ةبارقو لا اذ هللا ىلع لكوتملا

 فقكيو ديمض مل ىفصيلو عقجتاوح ءاصقو عاقوقح ءاذا ف ئعسيلو عنم

 بورض ىلإ مدشربو ممحصنيو ماقتاوي ام ىلا ببستيو .ماب رارضالا نع دحي

 لقو (هاراطد ادد 52780 هلرقك عت هلل ةعاط ايندلاو نيللا ىف عاصم

1 

 بح الو جدنع هريخذلت الو عنم ةثاكملل ال (6 حدد مس مم :تانم #ذ

 ه) آطقه؟. 19, 18. ة) 110.

 :1) هل. اي ٠ 2) هل. زيمتي. 2 8) 0. اضيأو. 70د امتأو طنف رارقلا ةةوطغ

 آص لله 70 لبق كقوز ةس 0. 51ه0ه:طمآؤ هس 56610هم 8؛ءلاوص. آس 1. ةغوطغ

 ليق لقو طالؤ ةسيلمو مقعط لاح عطبغو ر موق «1611هنوطغ مكمطغأووم م6

 4) هل. انرايد باوبا. 25) هل. ه. 0. ل- ىطخ الو لوت الق. 2 6) 1. لعتسنو.

 7 ىله 33558 همم دتدطذ#. . 8) 0. ه. 8. اهاضقو .

 كاسر ا تاب و 0

 د ورا يو سيو يخم يف عم د

 770--يح 5 ,؛ْ

 نيم وس ل ني



 0 اا لل كانو د و

ّ 2 
 7 لكوتلا ىف عبارلا بابلا

 رئاس نود نيصوصخم نيصخش كي (0ىلعو هنم صوصخ ناكم ىف ماعلا

 لي 0 ىلعو صوصخم كلب ىف ىقزر ءىبج ىل ريخي وه رالعلا صاخنأ
 . م مادا ىلوللا لويقك ىل اًناطلاو ىل اًحالص يقروسل اببس هلعج لف (” صخاش

 هلمماو هدالواو هلايع روما وهو ثلاثلا مسقلا روما مرش امو 7 ع0

 هنود نمو هقوف نمو (*هثافلحو ( هفراعمو هئادعاو هئاقدصاو هتريشعو

 فصاأ ام ىلع مهيف هللا ىلع لكوتلا (6باوص هجوف سانلا تاقبط نم
 اذ اماو ابيرغ نوكي نا امأ نيرمآ دحا نم ولخب ال ناسنا لك نا كلذو

 يف هيلع لكوتيو ("هنشحو دنع هللاب سنايلف اًبيرغ رك ناف ةبارقو- لفا

 ضرالا لحم ناو ماعلا اذه ىف سفنلا ةبرغ هلاب ىلع رطخو هقبرغ لاح

 ىف ركفيو (ةاددإل عطب مدالاط) 5: ه5 باتكلا لوقك اهيف ءابرغلا ةلونمب

 لقا هعفني ال اًذيرخ اًبيربغ دوعي بيرق (امعغ ةبارق ىذ لك نأ هسفن

 مقوقحو فلك ميظع طوقس ىف ركفي ث دحا نم هبحصي الو للو الو

 ابلاط ناك نأ هنال هيلع هللا معن نم ةمعن كلذ بسحيف هنع جعامزاولو

 نينبلاو لايعلا نود ةيلع رسيا هتنوومو هتفلك تناك اهمزاولو ايندلا رومال
 هبلقو ىخرا هلابف هترخآ رومال اًبلاط ناك ناو هب ةيانعو هل ةحار 2لقفف

 ايندلا ىف دعولا لها ناك كلذلو ةلاح ال هدوفت لاح ىف كلذل ىلخا

 نينك كلذكو ةعاطلل #سوفن ولحل جناطواو خلها ىع لابخل ىلا نووفي

 هللا فح بجاول نودوفنيو عاناطوأ نع نوجرخ ةوبنلا دهع ىف ءايبنالا

 ايدت 070# دنع لاق نا (ءالاث“)# عم #70 صف نم نسيسلع ام ىلع قيلع

 ةراشإب 758 هيلا راشأ املف دامالا طالاثد اا >5 تاتنائ داشال تاالثث

 رجب ذا لاقو تددصرم مدكرلا ةمربطل دربك مذ مانا مهل لاقف دنع ف ةفيطل

 ه) و. 145,17. )5  ةو». 25, 28. 0 1 1. 19, 19

 1-1) #هط]غ ص 0. 2) هل. اولعج دق صاخشا ولا. 8) هطآغ ذه
 4) 0. دعمك. 8. ماطدحمل . ىلع 7085580 . امر 2 دئاكشو. 5) 0, بحاص.

 8) 0. ةشحيت. 2 0-80: نع . 17": [لييقق
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 لكوتلا ف عبازلا بابلا مع

 نم مدقت ام همغف ةبذع ةبيط ةعبا انيع باصاف اليلق الا رسي رو هنم

 هل لصح ىدنذلا لاملا بحاص كلذكو هنم هثاوتراو (لوالا ءاملا هبرش

 انملق ام ىلع رخآ .ببسب هكردال ببسلا كلذ هيلع رذعت ول ام ببسب

 ىلع لكوتملل ئغبني اممف (ه طالت 1 273 ال75 كاالالا) 75 )86 73 هلوقك

 ىنذلا نإ. هسفت ىف ليقي نا ام اموي هنع قررلا أطبا اذا هقزر ىف هللا

 ىجرخ رو © صوصخم تقوو صوصخ# نمز ىف © ماعلا اذه ىلا ىنجرخا

 مويو مولعم تققو ىلإ ققزر ىنع كسمي ىبللا (؛وحم «لعب وأ هلبق هيلا

 هتوق ىلع لضفي ال ركقم قزر هاتأ اذا كلذكو ىنقفاوي اب هملعل مولعم

 ىف ىثاذغ ىل ايه ىذلا نا لوقيو هسفن ىف ركفي نأ هل ىغبني ءىنن
 نا ىلا مويب اموي قوق رادقمو ىتجاح بسح< ىرمأ لوا ىف ىما ىدت
 ىرضي ال كلذك اًئيش ارذقم هتيج ىنرضي رو هنم لضفاب هنع ىنضوع
 ىلا ىتجاح بسح اًردقم نالا هيلا ىنلقن ىذلا قرولا اذه (ءىج“

 ىف انثابا نع عت هللا لوقك كلذ ىلع اباثم ناكو اًميش ىلجا ءاضقنا

 (ةدما75 0 ددح 0ذ) هال 20” باتكلا لوقل لاح هذع تناك ىلا 527لا

 -+مككو مدرب رند دمر وذ صحب ديمربط ماورد" ددرربحد ميدو تم لاقو

 نود ببسب هقرر دتأ نأ كلذكو (ءاالات7 »5 رصيد ددحدد < صدت

 ليقي رخآ صخش نود صخش دي ىلعو ناكم نود ناكم ىفو ببس

 رثاس نود فلخو ةتيو لكشو ةروص ىلع ىنقلخ ىللا نا هسفن ىف

 كاع ىقزر (”ءىجب نا ىل ريخت و ىلاح حالصل قالخالاو روصلاو لاكشالا

 اذه ىلا ىنجرخا ىنلاو هوجولا رئاس نود © ىلاح ففاوي ىنذلا هجولا
 : 3, 2قو 0 - .16,4 .55 )5  .14,6 .8 1 6

 1) 2. كساغلا. 2) 2. لاخلا 8) هط]غ ذم 0. 4 هم طنو» طثف

 م. ,١.1 4 باوصلا هطآغ ذص 2. 5) 2. اردقم هتيجه. 226) 0. قزر ىلم

 1 1 يف يح 87 0: ىقفاويا

 يا نع ا راو رت ثدي فلا ناو ايما
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 22و 1
 مر لكوتبلا. ىف عبارلا بايلا

 نمو هرخا ىلا موس محل هايج كانط (م ماطقو دالطنا . ىف هلوقك ةرخكلا

 ةماركلا ىف ابح الأ هنم راثكالاو لاملا بسك ىف نودهنجج ال ناقبط سانلا

 بابساب غنم الهج كلذو ءىش هنم ععنقي الف يف ركذلا رشنو سانلا نم

 ليجبت نم نودهاشي ام كلذ ىلع علمجو ةرخآلاو اهندلا ىف ةماركلا

 بالجتسال اًضحو ممدنع اميف اعبط 0 خل جتماركو لاومالا ىوذل ةماعلا
 عضد عتقاط ىف الو ماتوق ىف سيل نأ اونقيتو اولقع ولو ميديا ىف ام
 الو زعو لج هللا ريغ اولما امل دنع هل هللا هردق نمل الآ اهنم سلف

 اهل قحتسي ةدومح لئاضفب هللا هصخ نم الا 2كنع ةماركلا بجوتسا

 ىف ةماعلا تلهج امل (6 1907 323121 ددد» ”دداد >3 هلوقك عق هللا ةمارك

 عيولطم بابساب اًلهج كلذ مدار ةماركلا .بابسا لاومالا ىوذل غماركا

 بجوا ناك ام .اولفغاو مراعأ لوط ديكو دهيجو ثبيتح صرح ىف اوعقوف

 همعن ركشو ملبق هللا قوقح © ةيفوت نم هيلع صرخلو هيف داهنجإلا عايلع
 طا١0 778 هلوقك ةلاح ١ ليبسلا اذهب هيلا برقا مهبولطم ناكو ميدل

 طوررد مخرج دادوذ» داددت) دمزتا لاقو (مدادد) دورت مطرود منطاد

 ةلبج 4 نجوي لقو .(4 555 مروذز 5دز5 بدددن مستو ا ا

 انركذ ىتلا بابسالا فقيرطب هانم ةياغ ىلا هنم ىهتني نم لانا ىلئاط

 ببسلا نأ ىظيف كلذ هبشا امو تاريملا فيرطب هيلا لصي نم منهو

 نود ببسلا ركشيف ءىش هنم هيلا («راض ام هالولو كلذ هل (6بجموا

 شطعلا هدهجا .ضرالا "نم ةالف ىف ناسناب كلذ ىف ههبشا امو ببشلا

 ىيتراو اديدش (ةارورس هب. وسف بج ىف رقتسا لق بذع ريغ هام نجف

 هر طو. 119. 5) 2 8.93,80. .': طع. 8,27. [١4 سل

 مدسس

 7 1) ط. د ايندلا ىف. 7 2) 0. ماطاط, 2. 1مم علم 212770 متظاطت#

 8) ىلب وص 1228206 فكْسي 701 هنقذ هقهمط لود 7561. 4 ك١ ل كانبف نم٠
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 ان ا ا 7

 لكوتلا ىف عبارلا بابلا م

 ام عيمج بس هنأ ع ل ردق امم صقني مو

 ب عورإجلا حب سو تاور ععتو
 1 نم نومضملا وهو طقف ههدج توق وهو (هتاذغ قزر اهدحا ماسقا
 لايع نم هريغ ءاذغ-فقزر قاثلاو هلجا ءاضقنا ىلا :ةليخ ىننذ لكل هللأ

 عينج عت هللا نم نويضم ريغ ومو كلذ هبشا امو مشحو ملخو نينبو ة

 نود تقو ىف ©ًايهتي ضرع وهو ةصوصخم طورشب' عاصاوخل لب دانعلا

 02777 ا خ7 كثنلاثلاو .لدعلاو لضفلا ىف هللا نم ماكحالا :ىراج“ هبجوت ام ىلع تنقو

 0١" هخنايضو هظغح ءيلعو :هنم ناسنالل ةعقنم ال. ىذلا لايلا وهو كلم قرر

 ٍ نم هل ركق ام عيمج بسح لفعاجلاف هنع فلتي وأ ديغ ذثروي نا ىلأ

 ١" ايو هيلع صركحو ديلا (6هرشيف همسج (*توقو هئتاذغ فقزر هنأ لاملا 0

 | 2 نقكي هنأ ثلاثلا .دجولاو دل زردع ىلاعاو هلتآو .ةدع هتجتوزا لعبلا عنج
 يلع اهب نتميف هدي ىلع هل هللا اهردنق ام ىلع اهباككا ىلا قاززالا

 عركش بالجتسا كيريخ ( هيلع مب لضفت لق هناو هتوقو هقرزر (5 هناك

 0 ةذؤا غسفن ريمشتو انهلجإ ىم هل كبعتلاو اهيلع دج راثكتساو

 0١ اولا دن نطو اهنلع جلد ركل نج سرفمو وعلو تجف ا
 ©6باخي ىنذلا ئقشلا وهف جقازرا .تنعطقنال هابل ناو «دنع تيقبل
 هوجولا ىف ىرجي لقاعلاو ةرخآلا ىف هرجا © طبكو اينللا ىف هيعس

 هقزر نم هللا لبي ىف امب هتقثو هايننو هتيد (00فقفاوي ام ىلع ةكالثلا

 وعم نأك نا ملعي ال نأ كلذ نم هلي ىخ امب هتقث نم ىوقا هبسكو

 ىف 01 لاما نسحو اينذلا ىف ةماركلا لانيق كلم فقزر وا ءاذغ فقزر

 ش1 نا اي تيل وان مع اا سوا ل

1 221 

 2)223 لصح. 2 8)9. + عشياللا .1)83  هيتأاي. )4  0. ترقل.

 مز اللمع 0.ز ل36 ةطءعاوود 8مم. هصق 1. عروسيف . 6-6) 18ءطلغ ص 0. 1“

 ماتوقو مقزر. 7) 0. هلخدو. 1. هاخديو. 8) ذه 8ه9..بيخب. . 9) 0

 طقسيوز 2.2775 4.2.5277. .10) 0. هقفاوي. 2 11) 0. 28856 عووؤتطمد

 مسه هس 1وسم تدعم , م, دععطمأب , 2, 1, تيجصطو# ىوطل همم تصمم
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 27 لكوتلا ىف عبارلا بابلا

 ةلابعو كولملا ةمدخو ( ةيالوو ةرجاو ةلاكوو رفسو ةعانصو ةراجن ىف هفيرصت

 كلذ هبشا امو ركلاو ربلا (©كيصو ةمدخل فونصو ةباتكو ةناماو (9 ةلابقو

 لكوتلا باوص هجوف شبعلا لوضف راتكتساو لام باسنكال ليعتسي امم

 توقلاو («سدصقلت اهنم هل هللا أيه امل ناسنالا ضرعتي. نا هللا ىلع اهييف

 ريغب هلتا كلذ ىلع ةدايزلاب هل هللا رثق ناف ايندلا نم فافكلا طخاو

 ميو بابسالل ضرعتلا ىف كصققاو هيف هللا ىلع لكوت اذأ ةقشمو فنع

 لما مار ول توفقلا نم رتكا هل هللا ركقي مث ناك ناو هبلقب اهيلع كيتعي

 لكوت !ذذ ببسب الو هجوب كلذ عنكمي رف هيلع ةدايزلا ضرالاو تاوامسلا

 هادعتي سيل ذا هلاب ءاخرو هسفن نوكسو هبلق ةحار لن كلذ ىف هللا ىلع

 كلذب ربتخل عهنم دحاو صخش دي ىلع دابعلا نم ةريقك اقازرأ هللا

 هيلع ةنتفلاو ةنكم لا بابسأ ىوشا نم اهلعججف هتيصعم نم هلل هتغاط

 ناطلسلا باحاو ءارزولا كلذكو هيشحو هدنج فزوي ىنذلا كللااك

 ئالكوو عماذخو خلوخ نم تاقبط هفانكا ىف نوشيعي نيذلا ةيالولاو

 نم بسكلا بابسال ضرعتلا هلجا نم نوفلكتيف نابارقو لايعو كيبعو

 ىف اهلحا (دعوجو ةتالث ىف طلغي نم لهاجلاف مبيقنو نسحت هوجو

 ولف اهلذراو هوجولا جيقاب (6ث ءذخا هل هالأ ردق ام ثذ-خايب هناف لاملل هبسك

 هايندو هنيد رمأ هل مظتناو © هبوغم لضفا ىلع هلصخ ( ههجو ىلع هبلط

 1) 1"هط]غ ذخ 2. 1. 2) 1". هلابقل :ةيبانعلاو. 83) 80 116 538. 1. 6

 هةموو ذص ةواسم» ؟ه:1هعم كالا, لهق هم هله سهعطتتطتستقءطو 565766

 لوو د١2 ةمصقطتس. 2[ه0ط رغسو "86 هطو»ع ركلاو ربلا ريسو هذصم انطون: 16

 ١ ان 4 17“. ردقلل ١ 5) 1"هط]أ زنط 2. 155 2061 3123-4684

 زد سمعا طتصتقءطم» 0غطم ععومطتمر هل مط طق“ هاج 120 061: 11

 10 هطومةواجانت ع (؟عاآ. امير 11056 1) 501عوت 0 هز طتققمم2 12801ععأ78٠ عمات : 5

 دطرر مكذوب ماربتطرب مذ دحد مد ةذ١ مدرع مدومرب ذرب مطر الع ص قد
 مدجذةدرع) مضاطاط .5١3١ 6) 0. ل هذخاب وبق. ؟5) 17. لالمل هجو.

 “ 20مأ 7 ١ (8

26 

10 

15 



10 

15 

 لكوتلا ىف :عبارلا بابلا '؛ رك

 ببست ىنذلا هجولا ىلع فزرلا هنأب ل ناو دهركشيو هلجبيو هل لذيق

 1 واموت راهو هي قزر نا

 000 د ول 1 فلا هلق فخ ا .انهنل سرق

 امك هرما ليهي الو هنع لفغي آل (*هنا هللا ىلع كلذ عم لكوتيو تيهلق
 ل١

 ”ئتعم ىف لوقلا كلذكو (معاك دمر ريدال مدري مج مزلطذ 5 تال لاق

 ىف ىعسلاو كلذ ىف هللا ىلع لكوتلا ناسنالا ىلع نا (ماقسالاو ذكصلا

 6« ترج امب مقسلا عمو كلن اهعبط ىف ىتلا بابسالاب ةكاصلا ةمادتسا

 نم (5 3807 8285 رعو لج هب هللأ رمأ ام لدغ دعخد ةناعلا دب

 ندا الآ ضن وأ هعفنت اهنا وقل ةكصلا بابسا ىلع 1 3 0

 امك هل ديد ا هاغش 011 (ع مصاص صاشم مكمل خةيصدلل ددح ا

 رصيبما اال حت: ءلرقك ةدساغلا هايملا ىف الااث## ةذصق نم تنملع

 ذرب دذاتال من 5 009 هليق ىف كلذكو حجللاب اعرض عقد هنأ (2 دا

 هلثمو ىلخللا رجش هنا عغنع هللا ىضر لثوالا لقنو (6 27507 757 7

 ناك ام تتملع لقو (مال07 زالتاشإل ذل محط تالت مذدح اا“

 ىف هللا ىلع لكوتلا كرتو ءابطالا ىلع لكوق املنع #20 ةصق نم

 (و 23110 دامو7 85 © باتكلا لاقو (”هل 0 )2ىعم 0

 ه) 291,7. ة) 85. 21,19. 0 29.107,20. .19 ,2 16 11 )4 
 0) 83. 15, 3. /) وق. 38, 21. و 836. قر 18.

 ) 1. هيتاو نأ. 20 12 ملي... 8) 7 هطلا ذه 7156 421: دعيبصيال .
 5) 1"ءةطلغ ص 0. 1. 1. 6( تبرج. ”[(-0) 8 ءطلغ زس 1. 711 016863 217

 همم 71 11 لك. 1, 16 متعطغ هطعءع هس 2851+ 11 طع 16, 12

 عاتعلع. ظوعطتو مزن مهطل ةسعط 57771115 ععيسعتس# 2856.

 كفن دهم نشيد



 0110 " لكوتلا ىف عبارلا بابلا

 را ضان مد رك ردم "مربلا مددم ماممد مدرب ضربت ذيب مذارت5 كلذ

 مع ىلولا لاقو (ه 377355 5 )دام مذ 1١ )تالا حالا طن اذ )"ننال

 باححجا لاآقو (6 ردد صو مدير درو مميجص ذدرم)  متتمصج ذدم مرقم

 نوملاو ةايلمل ىف لوقلاكو )ت5 525١ )365 ددد ط7 )5: كلذ ىف هاةحت لأ

 نكلاو سابللاو ءاذغلاو ةّحصلا بابسال ضرغتلا بوجو ىف لوقلا كلذك
 هديفت ال بابسالا نا هنيقي خكدص عم اهرارضا عافحتساو فالخالا ىسحو

 نا ضرالا بحاص ىلع نا امك عت قلاخل ردق نع الا اًيش كلذ يف

 .ىلع لكوتيو ءاملا هنكما نا اهيقسيو اهعرزيو كوشلا نم اهيقنيو اهترك

 هل هللا كرابيو اهتّلغ وكوتو تافآلا نم اهنوصيو اهيمني نا زعو لج هللا
 هنم الاكتا ةعارولاو ةحالفلا نود ضرالا كرتي نا ه2 بجج سيلو اهيف

 لكوتلا نسح عم امي فقرولل ضرعنلاب رومام (© ةراجالاو ةراجتالاو ةعانصلا

 هإيا هيفومو .ناسنالل نماض هناو همكح ىفو هديب فزولا نا هللا ىلع

 هقزر هاتأ نافذ اًثيش هرضي وأ هعفني ببسلا نأ ىظي الو ءاش ببس ىلب

 ىلا سنإب ال .نأ هل ىغبني اهضرعتي ىلا بابسالا هوجو نم هجو ىلع

 هللا ىلع هلكوت فعضيف هب اكسمت دادزيو هب ( ظبتغيف ببسلا كنلذ

 امم رثكأ هب ( عفتني هنأ ىظي نأ هل ىغبني ال لب (4 وح هبلقب لبجيو

 ركشي لب هوحح هضرعتو هل هتمزالم هرسي الف هللا ملع ىف فبسو مدقت
 لق ابك هيعتو انانع ثيحي رو هيعس كعب هقزر ىذلا عت هللا

 نمم بجمال ىلا نيحناصلا ضعب لاقو (075 داما تددبإب طدربط د5 جمد زلازا

 هنم ركشلا بلطيو هيلع هب نمي مث هدنع هل هللا رّدق ام هريغل ىطعي

 هعفد ىلع روبجت هميغ دي ىلع هقزر ذخا نمم هنم بجتاو كلذ ىلع

 0) ةوططقأط 5) ©6ةض. 82, 1 0 5و. 198, 9.

 1) 2, مى. ظعيرر ريغب. 2 2) *.ةرجالو. )2  2. ظبشتيل 000
 هللا ىلع هلكوت فعصضيف دك هبلقب ليجبو. ١ 5) 2. عفنتسي.
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 لكوتلا ىف عبارلا بابلا 1

 نأ امأ نيرمالا دحا نم. كلذ دنع ولك ال هنا (م 233358 3 مم مانط 5

 نيقطانلا نم ديغ هلتقك كلذ نع (بلاطم وهو هسفن لنا نوكيف كلهي

 نع هللا اناهن دقو هنذاو هللا رذق نع هجولا كلذ ىلع هتوم نأك نأو
 برقا لونقملا ناك ام لكو (ة/اظاط) 85 هلوقب نيقطانلا لدحا لتقب ببستلا

 مماثل مغ دحصد 187 ذاث هلرقك دكوأ هيلع باقعلا ناك لتاقلا نم ةبسن

 ةلاحم ال باذع دككوأو باقع لدشا همزلي هسفن لتق نم كلذكو 7

 © هاهنو ةمولعم ةدم ىلا ناكم ظفح هالوم همولا دبع لثم كلذ ىف هلثم نال

 لقتتا ٌليسرلا أطبتسا املف (©هالوم ٌلوسر يقي ىلإ هنع لاقتتالا نع

 ٠00 باقكلا نشا .همرلا» هيلع, خسف( هالزم ليسو 6 ديتأي نا "نود
 بابسال هضرعت كنع هتيصعم دح ىلإ هللا ةعاط نع حراخ هسفن لذاقلا

 اطالب الاثنا د4 7084 عت دلل ليقي مع 20تا7 5808 ىرت كلذلو كالهلا

 نم باولل عقو لب هللا ىلع هلكوت ىف اناصقن كلذ هل بسك رلو (0

 طوصدلا ج75 مق مد طالل هل لاقف دومحم مزح هنم كلذ نأ لدي امب هللأ

 باول ناكل هلكوت ىف اريصقت كلذ ناك ولو ةصقلا رئاسو (4 803 55 5

 هل لات نيح مع.:ا0ل لق امك كلذ هبشا امو 7380 #75 اال* ديلع

 يدر ا. حذرب هرب دم اج حديبك مق هان دم : درع ريا ددحز مه ددحد د

 لهستسي مث هلضف ماغ ىلع 588012 ناك اذا (ما5 داع 5# دان ا 2705#

 رسما نم كلذل هضرعت ناك ناو كالهلا بابسأ نم ببس لفأل ضرعتلا
 70 صصص مدد دع ذو ضاع بح رمي تدم »ذم هل لق نأ عت فلاخأ

 ىف لثاوالا لق ام ىلع دجا طبكو هنانسح بحذتف هل عت ذل زيني

 «) 2ص 6,16. 2 5) 5<. 20,13. ) خس. 1,11. 2 4) 1 8. 16, 2,
 ا ظ5ه4102 ري 18 16 ز

 3) 12: 42.7. بولظم. 92) 7هطلغ ذه 2. 3) هن دكيبب
 4) 1. هلوسر. 8هطلغ ذه 1 2. هالبم لبق نم هيناأير 4-2) 8هطلغ ذه كم

 تأ ب لا م او واو اب

 ا ال
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 1 لكوتلا ىف عبارلا بابلا

 ىلع لكوتتم لك لكوتني اهيف ىتلا ةعبسلا رومالا نم دحاو لك ىف لكوتلا باوص

 يف وهو اهنم لوالا مسقلا رش ىف لوقف دحاو دعب !ًدحاو هريغ ىلع وأ هللا

 هسابلو هتوقل هثاذغ قزرو هنومو هنايح كلذو ةصاخ ناسنالا مسج روما

 (ةوعو لج هللا ىلع لكوتلا ىف باوصلا هجوف هقالخاو همقسو هنو دهانكسو

 هللا رذق ىذلا ردقلا ىراج ىلا اهيف هسفنب ىمري نأ كلذ نم ىت لك ىف

 قبس ام الا اهنم هل متي ال هنا (رعو لج هللا ىلا هسفن نكستو اهنم هل

 ناو هتبفاعل ملصاو ةرخآلاو ايندلا ىف هلاكل ففوا هنا عت هللا ملع يف

 ريدقت الو ريبدت اهيف قولخا سيل (© ءاوس هل هللا نم اهعيمج ىف ريبدنلا

 هتومو هتابح نيقولخملا ديب سيل أ امكف هكحو هردقبو عت هللا نذاب الآ

 همسج روما رئاسو هسابلو هتوقو هثتاذغ فقرر عيلا سيل كلذك هنككو همقسو

 هل فلاخأ راينخا ناو عنا فلاخل رادقا ىلا ضوفم هرما ناب ةنيقي ةكع عمو

 ىللع لضفالا رابيتخاو هكحلاصم بابسال ضرعتلا همزرلي لق رايتخا لضفأ

 كس 5 كج

 ناسنالا ىلعف عن فلاخل ردقب نامومزم هنايح ةدمو هلجأ ناك ناو ناسنالا

 بسح ْنكلاو سابللاو بارشلاو ماعطلا لامعتساب ةايلل بابسال ضرعتنلا
 شيعا نأ هللا ردق ىف فبس ناك نإ لوقيو هللا ىلا كلذ ىلخي الو هنجاح

 ةنووم فلكتا الو ىرع ةّذم لوط ءاذغ نود ىلشج ىف ىسفن ىقبيس

 دهنم اًلاكتا كلاهملل ضرعتي نا هل ىغبني ال كلذكو هتاقشو فقزرلا بلط

 (*عابسلاو دسالا لاتق ىف هسفبن رطاخبو موهسلا برشيف عت هللا ردق ىلع

 نمأب ال امم كلذ هبشا امو رانلا ,ؤ وا وكلا ىلا هسفنب ىمري وا ةرووض ريغل

 هلوقب كلذ نع بانكلا اناهن دقو هسفنب ('رطاخيف هيف فلنلا (5 ناسنالا

 1-1) 8هطآغ ذه 0. 83. 2) 17. خصاخ هللا ممط] هزت عوانة 8861.

 3) 0. ىرج. 4) هل. ةعبسملا شوحولاو . 5) 1". ل مهسفن ىلع.

 6) 8'هطلق 1ص ال“.
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 لكوتلا ىف عبارلا بابلا د

 : عبارلا لصغلا
 - ناسنج اهعيمجن هللا ىلع اهيف لكوتلا نموا ىلع بجج ىتلا رومالا اماو

 7" اههالدحا نيمسق ىلإ مسقنت ايندلا رومأو ةرخآلا روما قاثلاو ايندلا روما اهدحا

 / ١١ اصل ايندلا رومأو ةرخآلا ماصمل ايندلا روما قاثلاو ايندلا ماضمل ايندلا روما

 7 'قاثلا مسقلاو طقق همسج روما ماصم اهدحا ماسقا ةثالث ىلإ مسقنت ايندلا
 ٍْإ هلايعو هلخا ماصم ثلاثلا مسقلاو هكالما بورضو هبسك بابساو هقزر عاصم

 روما اماو سانلا تاقبط نم هنود نمو هقوف نمو هثادعاو هناوخاو هتبارقو
 7 ىتلا حراوللو بولقلا ( ضئارف اهدحا نيمسق مسقنتق ةرخالا ماصمل ايندلا

 ١ 0 قاثلا مسقلاو هرض ىلا الو نيغ عفن ىلا هلعف اهيف ىلعتي الو طقف هصخا
 0 لاعفنالاو لعفغلا ىف دعم هريخ كاتشاب الآ هنم جدنا ا ىتلا حراوخل ضئارف

 7 اماو ركنللا نع ىهنلاو فورغلاب رمالاو ملعلا رشنو ليمثل لعفو ةقدصلاك
 : علا قاثلاو قاقكسالا باوتلا اهدحا نيهسق مسقنتف ةرخآلا روما

 اهيف لكوتملا رومالا ةلمج ادد ةرخالا راد ىف ءايبنالاو ءايلوالا ىلع هب لضفتملا

 ةبسك روما ىناثلاو ةصاخ ناسنالا مسج روما اهدحا ماسقا ةعبس هللا ىلع

 عباولاو هثادعاو هئتايلواو هنبارقو هينبو هلايع روما ثلاثلاو هقزر بابسأو

 حراولل ضئارف سماخلو اهرضو اهعفن هب صوصخلملا سراوخلو بولقلا ضتئارف
 نوكي ىنلا ةيخالا باوك سداسلاو هريغ ىلا اهرضو اهعفن ىلعتي ىتلا

 | نيلع هللا نم نوكي ىنلا ةرخآلا باوك عباسلاو ايندلا ىف لمعلا بسحب

 0١) ميمحتط مددال دج دام د5 ”2 هلوقك هئايلواو هتصاخ ىلع لضفتلا هجو

 7 اهنع ىتلا تاملقملا كل تحرش لق نان (« 538 32 د0 73 2:65 مال

 هوجو حرشب كلذ عابتا ىنمولي لقف وعو لج هللا ىلع لكوتملا نم لكوتلا يصي

 ه) 28. 31, 0.

 1-1) 8عطلغ دس 2., ةهغ ةهطوع عد 1عاقعطم» 86116 هس 183206 201عمظ-

 ومسممموم مهمط عمم وعمد: هب صتخ# وه ىنلا - رادو بولقلا ضئارف

 .هترورضل الو هحالصل ال هاوس ىلا جراخ هلعف سيلو «لحو



 : لكوتلا ىف عبارلا بابلا

 ماوق ناك نمو ليالاو روثلل نورقلكو دسالل ىيقلا بالخملاو بانلكو نوذل

 اذه .ىلعو :سارتقالا تاوداو كيصلا تالآ مرح دفقف تابنلا نم هتاذغ

 دجو نمف ( تاءانصلاو تاراجتال ةأيهم مانادباو سانلا ىالخا دجت لاثثلا

 اهل اقاوم همسج ناكو عئانصلا نم ةعانص ىلا اًقوش هعبط ىفو هقلخ ىف
 هتوف بالجتسال اًببس اهلعججو اهيلا ضرعتيلف © اهتفلك ةانووم لج ىف

 ضعب ىف هيلع قزرلا رذعت اذا رججضي الو اهرمو اهولخ ىلع ربصيو
 ىف كصقيو هتدم لوط هقزر هيفوي نأ عن هللا ىلع لكوتي لب تاقوالا

 هللا رمال اًدايقنا اهل ضيعتلاو بابسالا نم ببسب همهسجو هلاب. لاغتشا
 اهتمدخو ضرالا ةحالف لثم ايندلا يف بابسالا لامعتساب ناسنالا رما ىذلا

 (محطااا مكدإل زدزل ردد تمن هحعت طع ماقطلاو 2“ ءويقك اهتعارزو

 لامعتساو تاوقالا دادعاو ىردملا ءانبو هثاذغو هحناصم ىف ناويلل لامعتساو

 هللا هجول اهيف ةحصق ىلع اًباثم نوكيف لسنلا رثكيل نهحانكنو ءاسنلا
 >3 مد الا مع ىلولا لوقك هيلع رّذعت ما هبولطم هل مث هتينو هبلقب

 (م طاطا تانك 330 "تالد 52١ مع لئثاوالا لاقو (6 75 داطا 7اكانإؤا ذدالط

 اًنيش اهب هقزر بالجتسال بابسالل ضرعتلا رضي الو هللا ىلع هلكوت جصيف
 ىلع فوقونم هقزر نا نظي الو اهيف هللا هجو هتينو نيمضب لصق اذأ

 لب رخآ ببسب ىثأتي ال كلذ هيلع رذعت ام ىتم ناو هنيعب ببس
 ام هقزري ءاوس هللا كنع اهلك بابسالا نا ملعيو هقزر ىف هللا ىلع لكوتي

 »8 دحد زياااتد داالزلا» 55 )8 55 باتكلا ليقك اشي ثيح نم ءاشي

 مدد مذ ذمد مذ لقو (مطص مرصزلذ مد دك رصاص مات >5 لاقو 3

 (مصاسداب نك صو طلدح هرج دد

 ن) ©هط. 2,15. 85) 28. 128, 2.  ه) قطونط 115,14. 04 1 8. 14, 6.

 6 11. 8, 18. ميد توعط٠ 4, 6.

 1) 2. عئانصلا. 2) 2. فيلكتلا.
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 لكوتلا ىف عبارلا بابلا 1

 ”خعاطلا فالخ ىلا أوعراس كلذ اور أذل دكيسلا وئامضلاو ةئيبشل دم 1 رئارسلا

 نا وول هو دان يواولا أوردابو

 كلذ ىلع ءاولل لانيف هل عضبوتو هيلع عاتلاطتسا كنع دهربصل هتعاط ىف

 ءاسور عم 727577 و #90 عم #7759 ةصق نم تسلع امك عت هللا

 0 ا ا ل 5

 قزولا بابسأ نم ببس للت ضرعتلا هيلع بج ناسنا لك سيل ن

 وا ناكد ىف ةراجتلاك ةفلكلا ةليلق ةلهس اهنم اذج ةريثك بابسالا نا
 7 سلا هراكتحاب >اتلاكو ةباتلتاو وقولاو ةظاي ذلك ةفلكلا ةلبلق دي ةعان

 اهيف بابسأ اهنمو ضرالا ةحالف ىف نيفرصتملاو ليكلاو ( نيفصانملا ءاركو
 صاصرلاو ساحنلاو ديدلل يرختساو دلجلل غبدلا ةعانصك ةقشمو ةفلك 0

 ةملخو رافسالا رتاوتو لاقثالا لجو صاضرلاب ةضفلا صيلختو اهنداعم نم

 ' فيعض مسيل ىبق سانلا نم ناك نمف كلذ هبشا امو اهتحالق» ضرالا

 نأك نيو هلابتحا بسح ىلع لاعالا ةقشم نم هيف ام اهنم هقفاو زييمتلا

 بعتي ام قزرلا بابسا نم ضرعتي الف زييمتلا ىبق مسإل فيعض
 هيلع © ماودلا هنكماو همسج ىلع فخ ام ىلا اهنع ليي ©لب ههسج 5

 عبط دق اهريغ نود ام ةراجت ىلع وأ ام ةعانص ىلع صرح ناسنا لكلو

 فلخ ىف عبط امك ناويلل رئاس ىف كلذكو ةرتاو ةبحم هقلخ ىف اهل هللا

 قو ريطلا نم هلكاشي ام ديص ىزابلا قلخ قو ناذرإل فيص رونسلا

 كلذكو طقف تونل ىيصي ام وريطلا نم كلذكو تايلل نيص ليالا قلخ

 فونص نم فنص ىلإ ةوهشو ليم ناويلل فونص نم فنص لك فلخ ىف 0

 ةمسج (*ةأيقو هئتاذغل اببس نوكيل هيلع عبط دق ناويللو تابنلا

 كيصي ىنلا وئاطلل ليوطلا قاسلاو ليوطلا راقنلاك كلذل ةلكاشم ةتاوداو

 1) 1". ىف نيفص انللكو. 2) 2. فخ ام بلطي لب. 8.2. ام وك ليج لب.

 ا نا ام. 3) 8. 2. ماودلاو هيلع مايقلا. 4) 0. 2. 280977. 1. ىبقو.

 محبس *-' نشيل ١ ا وت 7500 -

 2 ا . ١ 1 اضمك 00000
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 اولا اس ل ل تاس وس كن و

0 
 نا . .لكوتلا ىف عباولا بابلا

 نم ىنلا دجولا نا لوقاو عانقال ضعب هيف نوكياام كلل 0

 نوكي دق هب نكاميو هيف ىقشي ىتح هقزر ءىج لضافلا ىلع رذعتي ةلثجا
 ردود ماد )5 هلوقك هيلع هنم صاصقلا نخا بجو هل مّدقنت بنذل

 ةرخآلا ىف ضيوعتلا ليبس ىلع نوكي كقو (ه ظاقاثا الاثح 5 #5 صا“

 ىف هلمجت نىسحو هربص ريظيل نوكي دقو (6 75783 728775 هلوقك

 نوكي كقو بويا ةصق نم تسملع ام ىلع هب سانلا ىتتقيل اللا نط

 هابضف رهظيل ماقشلاو ةنجلطلو رقفلاب هللا هنحتميف هلل هتامر نإ
 ددصدرلا طذدد روح دد1سدج) مد مم د” زد» هلويقك هنود هلل ةتعاطو

 فخالا نم هراصتنا ةّلقل نوكي دقو (ءزتاالالا 58 داق الاث) نتا

 لاق ىيذلا هينبو ”ثال ةصق نم تملع امك نصع لقا نم هللا قوق
 ددد) مد محرر لذ مارطصاقطمو دجلدت هصادد ةمانم 55 577 هيف باتكلا

 هبيتي هل تمدقت ةئسحل نوكت كقف ىصاعلا ىلع هللا ةمعن امو 5

 مجرتو (7773855 ١5 دال مدا تدانثاثا هلوقك ايندلا ىف اهيلع هللا

 رتدودرربك رزجحصد ضمد ردد راواربج را: ضصاربزابل مذاللط) هيف لكاوألا

 اهقحسي احناص انبأ هللا هقزري ىتح هدنع ةعيدولا ليبس ىلع نوكت كقو

 دامت طصذ هادذذ) همسك زازإل رصد مظماطألا لاقو (ماظدتا ماك 5١) هلوقك

10 

 . 5309 دال لاق امك هالبو هكاله ((ببس مظعأل نوكن كفو (و 2770887 5

 ام ىلع اهقحنسيف بوتيل هل هللا لاهمال نوكت لقو ( طالت 5

 معني نأ فحتساف هفلسل مق لضفل نوكت كقو 2 ةَصق نم تملع

 حممد ذرب د5 ردد مالدح د : زد ك5: لاق امك هلجا نم هنبا 3

 حد صدت الد لاقو (ماحص» ادن حسم مددان طاطصد دططص» لاقو ( ةيجحاشا

 لما ناحكتمال نوكت كقو (7 طرد اهمدد الدال دززلل مادي صاح 50# ط7

 هر 28. 11,31. -65) 126.8, 16. 6 ل63. 53,4. 04) 1 8.9,20, كاع

 1,10: 2ي/ 8105 20,12. -60) 106ه1هق. 2, 26. 75,19. 2 11 5

 100, دار : 6) 12.20, 7. 4 138 3

 1) 80 116 888.5 نتن 1". هكالغ .ببسلو هالبو 26طآ16 12-0 2,
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 لكوتلا ىف عبارلا بابلأ 7

 اوثوم ناك ناذ (مداط درا كوم متطور ماقال دنع ماقالطت طع هداك

 0 00 هنيد ولا 5 اراتخ هللا ةعاطل

 ضريعنلا ةانومم دنع نطقس - ركسب عدخا الو ( ىبيهلا ا

 رابتخالا ىنعا هنع نيروكذ ملأ نيهجولا طوقسل هق ذر بالكتسال (*؛ ببستلاو

 امك نتوقلاو ةغلبلا بسح ةغلك الو ةقشم ريغب هقرر هدأتاو ةمعنلاب رطبلاو

 نيحلاصلا ضعب كعاشن دق انأ لكك لق ناف (6 مدان ندد ث دالد» »ف لق

 '" للق نايصعلا لعا نم ريثكو ةقشملاو ةفلكلا عب الآ غاقازرا مل ًايهنت ال

 لضاالاو ءايبنالل ملقت ىق تلق (هأنعاو شيع (”دغرا مهشيعو اوعدوت

 وخآ لقو (:71018 ماالالا 777 الا75 لأقق نم عانمف. ىنعملا اذه نع ثحبلا

 دو لقوم ززدصر حدك ال درر ممل دلال ماحصل مرا راع داعحص مم

 مذاب مدصرخا لاقو (4 الذان ماكال زلاقح زلثدحد "د لاقو ماكانت طخ تطحام الاقت

 دود رززمرو رحل ددذ ةطددز مدخ د لأقو طال اةرزت مذازلا دان هتان

 هرصع لفأ ناسل ىلع رخآ لو (2577235 طحاملا 21857 52 الاتث 0

 وصتخا نكل كلذ لثم ريثكو (مالقلا هات اح مد مالاقح اثنال ادد هذ

 نينحتبملا نيحلاصلا نم دحاو لك ةلع نال كلذ ةلع حرش نع باول ىنلا

 هين هنكل رخآلا ةلع ريغ رادلا هذه ىف نيبعنملا نيحناطلا نم دحاو لكو

 ىف ميكللا لقو (ىالالحأل ن5 طرظدرم) مطوع رثذ ماخصمانت هلوقب كلذ ىلع

 (مزنمروج كرر مصمم ذيج مدددصد ميد مدالا طماط ذزز) نك مانال تل كلذ لثم

 نأ ىرأ كلذ عمو (؛ طقاقا) 7577 23 5 كال 5:2 <87 باتكلا للفو

 ه) 8ءءاهم35. 8,11. )85  2س. 10, 3.  ه] قو. 12, 1. © 1آهط. 1, 36 1.

 ) و. 13, 12. مث 3كهل. 3, 14. 2 و) 26. 29, 28. )5  8ءو1هو. 5ر 7.
.4 ,39 .24 2 

 1) 2. ابهانتم. 2) 2. «لغتسي , 3) ءانهلا . 40 0 تلا

 5) ال. انه, 6) بلق ًانهاو. 7) 1, . نيمعنتللا.

 ض2701101110000 ل

 ةقوورف دم ىو لد ير وعر رتودو 0 نفل نا حلا حل ا و ودب نقيل
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 11 لكونلا ىف عبارلا بانلا

 كلذ هبشا امو عاتمو ثاثا نم هنع ىنغتسي ال ام عيبي وا نمثلا ىف

 ام رئاسو 2 بابسال ضرعتلا ناسنالا هللا مولا اهلجا نم ىتلا 0
 ىف سفنلا رابتخا نم ةيكلل ثبجوا ('امل اهتدحا نيهجولف هيلا ىانتك

 ةجالمل وهو اهنم د رهظي امب اهنحتماف ةيصعلاو ةعاطلاب راعلا ل

 ماكتو (* نكو سابلو باوشو ماعط نم انينع جراخخ وه ام ىلا ةقافلالا

 ىفو ةصوضخم هوجو ىلع اهل ةأيهملا بابسالب اهبالجتسا ىلا ضرعتلاب اهرماذ

 ةكاصب جدو مث اهنم ناسنالل متي نا هللا ردق امف ةمولعم تاثوأ

 هيلع (؛ترذعتو مني مث اهنم همام هل هللا ردقي ل امو بابسالا (”ىنأت
 رايتخالاو دصقلاب معو لج هلل ةيصعملاو ةخعاطلا هنم تاكو بابسالا

 مسي رع نأو  باقعلاو تباوكلا كلذ (”ثتحسي قرخالا نود اهادحال

 ءاقشلا ىفك ول ناسنالا نأ ىناتلا هجولاو اهل لعفلا ذيفنت ناسنالل

 منو ىصاعملا ىل (* ردابو وطبو وش ل .هقزر بالجاسا ىف ببسنلاو ضرعلاو

 زر طك مرض ذدلل ددد مسا ةلوقك هيلع هللا ةمعن قوقح ىلإ تفئلي

 راجل )دانا لاقو (مارجج ريض رجح سسررلل زمددم ريك اذ طررو مربح عماش

 مداط درطذص مط5 لثاوالا لاقو (ة تاون مرطب هاما ماد مادزل تالا

 ممرط مدعكم مدرب معجم محرم ذدذ رن مسد تمدد مريام مدع وحك مال

 اهادحاب هلب لغشي رو اًعيمج امهمرح نم ىرحاو (ه)] 57701 را

 لغتشيل هترخآو هايند روماب هلغش نأ ناسنالب مت فلاخل فطل نم ناكف

 لثم هلقعب هكردي الو هينعي ال ام بلطي الف كلذ ىف هتايح ةحدم لوط

 دايرحد ريذ دوج ةذدد مدكد رصد مطار مده عد هلوقك ءايتتالاو ءادتنالا 3 روهل

 ه) 368. ةر 12. 6م) 2. 82,15. ه) 855غط 11, 2.

 1) 1". نم هللأ دلرأ انيلإ -2) 7“ ماسجحالا عاصم رثاس نيكد 2

 ريثأت ٠ 4 1". » ..ايدحا ىف ناسنالا نم رهظو هيلع بابسالا نرذعت

 تينت بلك رذعت نأو هل 'ةقايضع ىلعو هلا ةتملط ىلض 0

 ةيصعملابو ةعاطلاب لمعلا. 5) 0. عبتو. 6) 1. لامو. 25) 1". للع.:
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 لكوتلا ىف عبارلا بابلا 1

 اح يت اهنغ ظققسوو بانسا قاثلا» مدعلا نم نيعلا هيدج دن

 هنوك ردق ام ميمتت ىلا ةيراج اهعيمجو ةنطاب اهنمو ةرهاظ اينمو ةليعب

 ءالل يلرضتسا ىف ةبيرقلا بابسالا لثم» كلذ ىلع اهل هللإ نوعب هروهظو
 وتبلا نم ةيناسلاب ءامأ عفريت ىتلا سيداوقلا ىف (؟بالودلاب ضرالا فبع نم

 اهكرصتف ©ةيناسلا ةيادلا (©نرقي ىنلا ناسنالف ىيغبلا هببس اماو
 | 0 ني ىتلا بايسالا املو ضرالا عطس لل رثبلا زعق نم كلل عفرل

 اهضعب كرح ىتلا رئاودلاو ةبادلا كو نيرمالا نيب طئاسوف سيداوقلاو
 ضرغلا متي مل ةروكذملا بابسالا ىحا غفآ تقحن ناذ لبثلو اضعب

 مصت امنا نوكلا ّدح ىلا ةيراإل لاعفالا رئاس كلذكو اهنم هيلأ بوصقلل
 [هب ىتلا بابسالا نم دعو ا رخو د كيغو ناسنالا نم

 دع تحل :تائالزت 5353 لاقو (« صاغ الآ ادد ذو م تورد ذو 85 هلوقك اهمامغ

 جورخ متي رف ةلمج بابسالا تمدع ىتمو (ءّو دزلد ممم مما :5 لو

 ناسنالا ةرورض انلمأت اذاو نوكلا كح ىلا ةيعيبطلا لاعفالا نم ءىشلا

 اتحمل ناذ نايعلا ىلا (ةنجراخ اهاندجو هروما مامتل ببستلاو ضرعتلا ىل
 هلكال ضرعتي مث نا هقفاوي ام ىلع هيدي نيب. ماعطلا ريص اذا ءاذغلا ىلإ

 دنع نآمظلا كلذكو (هعوج ةلخ لسي ل هغضمو هيف ىلا هعفرب

 هحالصال ضرعتي ىتح ماعطلا هيلع ("رذعت نأ فيكق ءاملا ىلإ هنجاح

 جاتحا نأ ضرعتلا دىكواو كشاو كلذ هبشا امو خبطو نيجعو نيكطب

 هيتشي ىنلا نيثلا هيلع رذعت نا كلذ نم' رثكاو. هحالصاو. هئارش_ىلإ

 (”رجآتسي نأ اماذ دركذ مدقتملا نم ىيقأ ببستو ضرعت ىلا جاتجف هب

 «4) 1 8وص. 2,3. 2 5) 362.32,19. 0 [ 9ع. 12, 15.

 ا 0 2-بقيكلا ١ 2030: كي )2  0: ةيناملا ك1: 2 0.

 اجراخ ةنلجو. 5) 5. ]و6 هزتزز ماديب م قت 6) 2. رسعب,

 “2) 1). ! دسفن.



 59 لحما 53د ع

 هنصتيا مدع نب رش تا

 /5آ
 امك لكوتلا ىف عبارلا بابلا

 ممدت دال دز >8 (؟باتكلا ليقك هيلع هيف لكون ام ءاضقل ناموا

 خيانعلا كيدش نوكي نأ ةعب 0 ةمدقلماو (0 رد ديد كانا مدد

 هضئارفل ليعلاو هتعاط نم لنجو رع عت هللا همزلا امب مايقلا ىف داهتجالاو

 هيلع لكوت ام ىف هل هللا نوكي نا (2ةبغري ام بسح هاهن اع ءاهتتالاو

 -دررد ذمد ادااندد دداالح ممالاام د دداالدد اااال5 تانثال مع انلثاوا لوقك

 مد صمد باتكلا لاو (6 دالك دود مادمرب رايح ذمدحم دود اناالك هدقد

 امو (ة داهددط سوصدط مووت زج دام لاقو (م تدمج مالا ردع ردا تالق تقلا

 نري نا هزيبمتو هلقع لقا امو هلهجا امف هيصعي وهو هللا ىلع لكوت نم

 وأ هجئاوح نم ةجاحب مايقلا همزلا !ذأ رماب سانلا نم هل لكوت نم نأ

 ىهقا 0 هضقن ناك كلذ ليكولاب لصتاو هل ٌدح ام فلاخو رم نع هاهن

 دودح نم ككواو ىرحاو هيف هيلع لكوت ام ءاضقل هنامرخ بابسأ
 زواج

 اذأ هيلع لولا ءاجر بيضي نا اهيلع (”دعواو دعو ىتلا هضئارفو هللآ

 م 5 باتكلا لوقك وه لب هللا ىلع لكوتم مسا قكاسي رثو ةاضع

 مااوح تادات لاقو (م درج رمان صطمراوم مور ماثيو طرح دج راحت هد مات امم

 خصرتب» مذ ديرب حددمرو حجو ددمرو داذصأ ريدك دهرا دمريرط راكان هانا

 زر ددكالد حمدرمربا كرب دمر عدمت دمع مرت مهدد دمك ممدطالا ةمقتا

 هدب يدمر دروب مرج مددرج مدرج ماريحدم مدررصرج مكوك تندرياطرم ذد هدف تاز

 اًده ىف ةلكدامل رومالا مامن نا هدنع ضي نا ةسماخل ةةمئقلاو (/ 1
 اهجورخ هدتيشمو عنا فلاخل رادقا ايمهدحا نيرماب ةقيلخل دعب رالعلا

 6) 36, 11, 5. . )65  8طقاطر 11 6020 2) 1

 © 8105. 22, 8, 7) لوا. 2, 9

 1) 1016862 2ةوققاتق 180565 ه1 ب 2 نم 6-1 وم لك | مولعملا نمو

 فيعض نم لحاو لكل هليكوت ن اف رومالا نم رمأ اخ ذكفالل )0
 ىرحأو هلكوتل ةلسفألا بابسالا عا نم كلذو صلاخ الو نبات ريغ

 5231 57708 تبقي هلثم ىفو هريغ ىلع هلكوت ىف كرشأ نم. 2) آد 1.
 وأن 772 ها ]8 3) 0. دعاوتو .
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 لكوتلا ىف عبارلا بابلا نع

 " تقن 5 (باتكلا لق دقو .اهتايلك نع الصف اهتايثرج ةفرعم ىلا لصت
 زلمدقملاو .(ه 57:21 قاتاغزرم) هددت دددح دب رخ ردعم تا

 ةيلع ىفخ سنيلو هيلع علطم رعو لج هللا ناي هققحتو هيلع ةيناثلا

 هصالخا ريغ نم هبر ىلع هلكوت ىف هضالخاو دههجو درسو ةنطابو هرهاظ

 زدات دذت لاقو (م طدص مصنت اذ مدين طاحتتط الد“ ّث باتكلا لق ام ىلع هيف -

 اذاف (2 مدرج ديد ذو ددذ ميب دكك مريد مضيع دذ لاو (ءزاتل مات قات

 نأ نود هلوقب عت هللا ىلع لكوتلا (ةءامتا هل مسي رث لكوتملا كلذ فققحت

 !مطالد) هد هيف ليق نم ةئرنم ىف نوكيف هريمضو هبلقب هيلع لكوتي
 اهيف هيلع لكوتلاب هبرل هدارقأ ةئلاثلا ةمدقئاو (ءالطا0 م57 2551 اذاددد

 7 نم نحا ىلعو ةيلع (:لكوتيف هريغ هب كرشي الو ةيلع لكوتلا هملي
 ' ١ اه تيلع لكو دغم هيغ كرشا نا هللا ىلع هلوت (*لسفيق: نيقولخملا

 ريف ؟كضح) هلوقب (ةءابطالا ىلع هلاكتأ كلنع ةءلضف ىلع 258 نع باتكلا

 "53:1 5755 باتكعلا لاقو كلذ ىلع (؟ بتوعو (/ 20209703 5 7 لف 7

 سانلا نم لكو نم نا موساعملا نيو (9 /ةطتنط ل 700 مق ل021 7

 نم ىخإو كساف هلكوت ناذ كلذ قوف ام وا نيليكو رومالا نم رما ناغنال

 ببس ىبقا ('كلذ ناكو هلكوت ضقن كقف هاوس ىلعو هللا ىلع لكوت

 6) قوه. 55, 9. 85) 59. 94,11. 0 2». 24,12. 2 4) 1 16. 8ر 89.
 6) لعق. 29, مز 11 ©طس 16, 2 و) ه2. 17, 7

 1) 2. ل اهنم هيلع فخي رثو اهفرعو ناعم ةعبسلا مءذه فقحت اذان

 ىرخا اهنم اذحاو فلاخ اذاو هللا ىلع لكوتلا هل مص اهب لح ءىث
 حجيحاصلا هجولا ىلع هللا ىلع لكوت هل مضي رث اهلك لكواو. 20-0.

 ىحتي الأ. 3) 0. هلكوت ىف. هل. لكوت نأ هنأ. 4) ملا كسفا.

 5) 0. ءابطالا ةلاعتسا . 6) 0. دصالالا . 2. دمالالا . 816م ![1:ععغ هل

 عمو ءعطقأاسص ع طمتغ 1771724 هدر ؟عا. 11 اك 1, 16. 6) 182. بابسأ ىبقأ

 نامرخل 0. مد بابسأ.



 07 لكوتلا ىف عبارلا بانلا

 ملاعلا اذه ىف نّوكم لكلا نأ هدنع مصي نأ عباسلاو (6.780» اتالال

 قلاش هرذق ام ىلع صقني الل تيزي ال امرلعم اذح سضرعو 0

 لذقم الو هليلقت رّدَق امل رثكم ال هناكمو هنامزو هنيفبكو هتيمك ىف عت

 هريخأت ردك ابل مَدَعُم الب هتيدقت ردق امل رشم الب ها
 لوا ىف فبس ىلا ردقمْلا وهف كلذ فالخ ىلع رومالا نم ناك امو

 بابسا لجو وع هللا ملع ىف ةقباسلا رادقالا عيمج نا الا (' ملعلا

 بجوا ثدادل ببسلا نا نظ رااعلا روما لهج نمف بابسا بابساللو

 نأ نم ةفتاو فعضا ببسلاو لاح ىلا لاح نبع اهبل" 02030
 نم ةدحاو ةبح نا ىرن ام لثم هناذب ةلاكاسا وأ ريغت دنع نوكي

 بح نيثالف وح ةلينس لك ىو ةلبنس ةثام تاله اهنه سد 00
 ىئفخ لهف اهوكو ةبح فالآ ةرشعل ببس ةدحاولا ةبطل نوكتف

 ةسورغملاو ةعورزملا (بوبلل رئاس كلذكو اذه لثم نع ةيلل فعض

 ىنملا ةفطن نم ناويلل رئاسو ناسنالا (؛مسج نوك ىف لوقلا كلذكو
 سفنلا ْلْعَشَف اهرغص ىلع نولمل ةضيب نم ميسلل نولل نيوكت هلثمو

 نم رثك ام ليلقتبو لق ام ريثكتبو مّدق ام ريخأتبو هللا رخا ام ميدقتب

 هتعيرش مازتلاو هتعاط صئارغب مايقلا (" ىلا ببست نود ايندلا عاتنم

 راششا ققو انب هتيانع نسحب ُلْهَجَو هتفرعم ةقيقح نع ريب © فص
 ركذ مث (6 5027 طصض )يضر 555 مالا )م1 525 هلوقب ىنعملا اذه ىلا ميكخل

 ماططداد طال هلوق ىلإ طالدد صالا صدد طال هلوق وهو ىنعم نيرشعو ةينامث اهنم

 5 مدد ذالط ماذ) 75 لاقو (م صاد صرب مدررت رلزطا صان 25 لاقو تاطاث' طألا

 نأ نم ىلعاو ضمغاو ىفخا عن فلاخل ماكحا ىراجنو (4 555 27701

 مر طوي و2-6 م طماع ظنا م 9,11 557

 1) 0. ملاعلا. 2) 2. 4.7. ييقلا0 28) هل. ةسورفملاو ةيوبكملا وثاس.

 4) 0. نم ماسجالا . 5) 1". هتعاط فيرطب كلذ ىلا: 6) 2. فعضبن.

 قمسمقوما» ا. طقطقط 8116 هزيببم .
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 لكوتلا ىف عبارلا بابلا اها

 1 "قرروا زج دمي درزي خيب 5 لقو (ماذص دكد دكدم طرروصط كصطم

 | االمكحل ترم الو رما لك قغنا هرمأو ىوق لك ىقا عت فلاخل نا ثلاثلاو
 كارد ربكذ دور رجح دويترب كحك مت رد لقو (ءرتاشإت م رض دج 5د لق امك

 الو اهليهب ال اهلك ناسنالا لاوحا ريجلت نتعم هنا عبارلاو 4) 80378

 نغ ىت هيسني الو ايليلجو اهقيقد نم ءىث هنع ىفخ الو اهنع لفغي

 ؟فقاشم مكيبصل هم دددح مكصمر ذيبدو» دححصا دمرن» دصيخخص مص هلوقك ىث

 مرردت ربط رضربص مريم حاح زج مذورت دصكيب مررصروب ريط نيب مرردت ورذرو ددزا

 عفن نيقولخملا لحا كيب سيل نأ سماخلو (ه اطدا35 7277 )8 الذ” 0

 للوه هل ناك اذا كبعلا نافذ عت هللا نذاب الإ هريغل الل اهرض الو هسغن

 اا 1 ا ا
 ردقا مدحإ نك نأو (* غنم دحاو لكب عافتنالا وجرب (2 نأ نم كحا

 نك ناو كلذ بسح نوكت هيلع هلكوت (”ةوقف مرئاس نم كلذ ىلع
 نم قحاولا ريغ هرضو هعفن ىلع ردقي ال ناك اذإو رئاس ىلع هلكوت

 كلذكو هريغ نم ةعفنم وجري ال ذا هدذحو هيلع لكوتي هنا ةرورضلابف طقف

 نذلب الا نيقولخملا نم دحا هرضي الو هعفني ال ناب ناسنالا رعش اذا

 اقىقو زعو لج فلاخل ىلع لكوتو ماتاجرو ماذوخ نم هبلق“فوصنأ عت هللا

 ملعي نأ سداسلاو (6 :زلااثلط 15 )82 محب زدد 537322 اقدم »+ هلوقك

 ريغل ناسحالاو لضفلا ليزج نم هب هأدتبا امو ناسنالا ىلع همعن ميظع

 | 10, الغي اناسحاو ادرج لج هيلا دنم الجاحل الي 'ءيدلا هت قافحنا
 لاقت مع ديلا ليقك باتكلا اذه نم رابتعالا باب ىف انحرص ام. ىلع

 مدددربل مجدررب هدذيب هردرر ديب ردطيب هصرحتتمطلا دصريبطصر جطرج د مصنع صامل

 ه6) لوو. 40, 22 65) 25و. 146, 3.

 ١ 1) 0. ل هرضو ةهطآغ ةطوع 70ه الو طلق نأك نأو٠ 2--9) 7هط]غ دس 1.

 8) 2. 1. 2. ردقف.



 ا وو ع 5-01

 قو
 انه لكوتنلا ىف عبارلا بابن

 هذف نابلج ىنكل نيقولخملا نود عن فلاخل ىناعم ةعبسلا هذه

 ىوقو كلذ ناسنالل مص اذاف طقف ('ركذتلل باتكلا نم فيبساوفلا

 هيبدت ىقلاو هيلا ملستساو هيلع لكون عت فلاخل :ةقيقح نع هريبم

 طاالاال” 23 ىلولا لوقك هل (2هرايتخاب طخغست الو هيكح ىف هيهتني ملو هيلع

 (م محدرج كك حيد مالطإو زال جدال لاقو محو ٠5 ماضولا فانا

 كثلاثلا لصفلا

 (ةعنأ هللا ىلع لكوتلا ناسنالل متي اهنيقيو اهتحصب ىتلا نامدقملا >

 وع هللا ىف ىناعم ةعبسلا (' عابنجا (ةدققحتو هداقنعا اهدحا (؛ةسمبخف

 اهتركذ كقو هيلع لكونلا لكوتملل محصي ('ليكولا ىف اهعامتجاب ىلا لجو

 مخرأ عت هللا "نا ىو فقداصلا باتكلا نم ىنرضت اسمن اهيلع تيهبنو

 ةجربف هيلع ةهريغ نم 'نوكت ةقفشو .ةر لك ناو ناسنألا كع ن#اولا
 ىاثلاو 6(  2573 طز صاطزت 75 )م07 باشكلا لق ابك (ةهنينحو عت هللأ

 (”وه نا كلذك بجاولابو ناسنالا ملاضم هوجو لهجج ال عنا فلاخل نا

 هداسفو عونصملا جلاصم ('"هوجوب ملعا لحا نوكي الو هناوونصم دكا

 ادوجوم !ذه ىراك اذاف هعناص نم هثاودو هثاد هوجوبو هب ةقحاللا تاقالابو

 امو ةيضرع ةروص ريغ مهتاونصم ىف اوعدبي رف نيذلا سانلا عاتص ىف
 ىلا اهطابنتسا ىلع ةوق الو اهيف هل ةليح الف ةيرهوخل ةروصلاو رصنعلا
 بورضب مكحاو ملعا هفيلأت ماظنو هنأيمو هتروصو ناسنالا وصانع فقلخ

 مد 5 >2» لق ابك ةلاح ال هترخآو هايند ىف هقفاوي امو هراضمو هعفانم

 ١ ه) 2و: 116, 8, 12 5) 24. 13, 18.

 1) 8. راكذنلل. 2) هرايتخا كنع. 8) 8 ل مسأ فكاسيو
 هب ىلع ديف ك1 لا لكوتلا. 24) 0. 2. ةعبسف 7“. ةرشعف

 0 111 5) 1ا'هطآذ آد ذل. 0) 17. عيمج. ”) 80 ]16 8.

 ةودقؤ ةمطق هيلع لكوتلا. 2 8) ل. هتنحو د همة ط و161 0. هناسحأو . ]0

 2. م طلوص طو1368. 9) 2. ناسنالا نال. 10) 2. ىف ملعي نم سيلو»
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 لكوتلا يف عبارلا بابلا 5

 افاوتم هدوج ناكو هلعاتسي ا نملو كلذ لعاتسي نمل لضفلا نم ةياهن
 000 ا ا ا للا 9 علقم ريغ اعباتتم .هاشاو
 هنم كلذب ملع نم ىلع بجوو هبف لكوتلا طورش نلمك هركذ مدقت ام

 ءيلا مالستسالاو هحراوجو هبلقو هنطابو هرعاظب هيلأ نوكسلاو هيلع لكوتلا

 نع انثك اذاف هلاعفاو هماكحأ عيمج ىف هب نظلا نسحو هئاضقب اضرلأو

 قلاخل ىف اهلك اهدجتو نيقولخملا ىف ةليج اهدجنن مل ظورش ةعبسلا هذه

 ذرب حجيج يذ >ان لاقو (م5 زااثث) 2727 هلرقكف هقلخ ميحر هنأ اما عت

 ةتال١ 5# تا (' مع ىلولا ليقكف لفغي ال هنأ (' امأو (6 تالا تالا

 355 هد7 هليقكف بلغي الو لهجي ال هنا امو (م زد“ طا م“

 طدبصمتما مكدرم) ماكرتت 5 75 لاقو (4 مطارات ركع ماشا طل مد رمطإلا

 ريبلتب درفنم هنأ امأو (مالاال77 753 727م3 7708 3 لاقو (6 5730 الا

 دم هديب وح مات باتكلا لوقكف هتأشن (2 ءادتباو هرمأ ةيلوا نم ناسنالا

 عطروا لاقو (م از مصبع ضيع لطم رمد طدطمل تدذان لقو (و ددد7 مان ات

 ىلأ سيل هدرضو هعفن نأ امأو ةصقلا رئاسو (6 288م مااددد) دداقق دتمد

 الك 5# 5 مصل ضيع مز 5 بانكلا لق امك عت فلاخل ىلا ريغ دحا مكح

 تزد دمر ددحأ رمان ذدد دايو دل لاقو ( دمر مريحم مانط مذ راطإل هد

 نم ةثلاثلا ةلاقلا ىف ىنعملا اذه مص كقو ( تال <05 >8 لقو هذالد

 هلوقك وهف لماش هلضفو ماع هدوج نأ امأو ةيافك هيف اب باتكلا اذه

 جزؤربذ دد ديد ذدؤذ هذ رماد لاقو م ةقزلط ذد كرر دصصحا طدذ د دم

 عامتجاب ىضقي لقعلاو (0 )87 7 525 زلاداثاطا رك طبع مضصاق لاقو 08

 ه) 2و. 103, 8. 65) لواة. 4, ٠ 6 2و. 121, 4. 0 8306 9, 4.

 01 ل 29,10: )/  ةموطظ ةب 17 وز 16 32,67 8) 28:21
 2) 8165 10, 2 طع 3, 7) لوو. 40, 2 7) 29. 145, 9.

 10 28. 136, 0ه) 145, 16.

 1-1) 8هطاغذس 0 2) 2. هنآك.

 00007 يا ل 000



 /ئ
 اما لكوتلا ىف عبارلا بابلا

 نم ملع اذا ناسنالا ناف ةبكملاو ةفآرلاو ةقفشلاو ةجولا اهدحا ةعبس

 هفلكي اميف ةيلأ هسفن ننكسو هب فثو هيلع ففغشمو هب ميحر هنأ هريغ
 الو :دهنع لفغي ال هنا ملع نق هيف هنبح عم نوكي نا ىاثلاو زوما .نم

 ةهنم كلذ هل مصي مل نا هنال كلذ ىف امزاع اًمزاح هفرع لب هتجاح لدهي

 لكوتملل تعيتجا !ذاذ هجتاوح ىف هروتفو هنلفغب هملعل هيلع هلكوت منن مل
 ةيانعلا ةوقو هيلع ةجرلا ةدش ىنعا نانلصخل ناتاه هيلع لكوت نم ىف

 بلغي 7 ايق . هيلع .لكؤتملا :نوكي. نأ كثلاثلاو لاح ال هيلع لاا نأ
 متي مل اًفيعض ناك نا هن هتجاح ءاضق نم عنام هعنج الو هندارآ ىف

 يف هيلع رومالا عانتمال ةيانعلاو ةقفشلا هنم نحاص ناو هيلع لكوتلا

 هيلع لكوتلا ناك لاضخ نالثلا هذه هيف نتعمنجا اذاف رثكالا رمالا

 هيلع لكوتملا ملاصم دجوب اًملع هيلع لكوتأا . نونكيي :نأ عيارلاو بحا

 ىتم نال هلح هب ('صلصت امو هىفاظو هنطاب ىف هقفاوي اب لماج ريغ

 هيف هل عينجا اذا هتهج نم هيلع لكوتملا سفن نكست مل كلذ لهج

 هلكوت ىوذ هيلع ةقفشلاو اهب ةيانعلا ةكشو اهيلع ةردقلاو هخاصمب ملعلا

 لكوتملا ريبدتب دفنا دق هيلع لكوتملا نوكي نا سماخلو هلام ال هيلع

 هتلوهكو ("هتثادحو هئابصو هتيلوغفطو هنأشنو (:هنوك ةيلوا نم هيلع

 نوكس بجو كلذ هنم لكوتملل مص ا!ذاف هرما ءاضقنا ىلا (؛هتخوضخشو

 دثاوفلاو . ةغباسلا معنلا نم هيلع هل مدقت امل هيلع هدامتعاو هيلآ هسفن

 وما نوكي نأ سداسلاو هيلع لكونلا كيكات بجوي امم كلذ ناكو ةرئاونملا
 ردقي الو :هعفن الو هرض دحا .نكمي ال هيلع لكوتملا ىلا اًفررصم هلك لكوتملا

 كلم ىف فيطملا ريسالا دبعلك هريغ هنع دوركملا عفدو هيلأ ناسحالا ىلع

 نبكوا ..ناك' لاثل "كذبه ندع .هيلع .لكوتملا ميكح ى لكوتتلا نأكل اذاق ازا

 ىفو دول نم ةياغ ىف هيلع .لكوتملا نوكي نا عباسلاو هيلع لكوتلاب فقحاو

 1) 0. علصني. 2. ملصنت. 2) 2. منوكو هلاح ةيلوا. 1
 مثولحو. 2 .4) 7, ةطدطااالا وسو :ةطداتالا

10 

15 

20 



10 

15 

20 

 لكوت/] ىف عبازلا بابلا امل

 . ضيع ظرن طصدح دز >ةضطاتا) ما »5 ت»+ مع ىلولا ليقك هنم هك ىلع

 ىف ةدئاوقو ذدللا ىلع لكوتلا عقانم نم نيخرش لق قاف م "200 0 طاح

 انهدخا :ءايشا ةعبس لكؤتلا ما نم :نيبتلف قرضح ام ايندلاو نيدلا

 رش ىف كلاثلاو نيقولخاملا ىلع لكوتلا بابسا نع قاثلاو لكوتلا ةيغام
 (؟بابسألل ضرعتلا بوجوو هللا ىلع لكوتلا اهنع مزلي ىتلا تامكقملا

 اهيف هحقو هنسح بوجوو لكوتلا نوكي اهيف ىتلا رومالا حرش ىف عبارلاو

 نيبو قررلا بابسال هللا ىلع لكوتمل ضرغت نيب ام لصف ىف سماثلو

 بعذم يبق بوجو هوجو حرش ىف سداسلاو اهل هللا ىلع لكوتملا ريغ ضرعت
 7 كتع هلل ةعاطلا مازتلاب مهسفنا  نوجريو ايندلا ىف لمالا لوطب نيلئاقلا

 7 (ةلكوتلا تادسفم ىف عباسلاو نوعرلا باكحأ مهو اهيف .مهلما ىلا مهلوصو

 راضتخاب هماسقا زاجيإو (2لكوتلا ىنغم ىف لوقلا .ةلمجو هللا ىلغ
 ْ لوالا لصغلا

 "  لكوتملا ىلع هبلق دامتعاو لكوتملا سفت نوكس وهف لكوتلا ةيعام اماذ
 | ةهيلع هيف لكوني ىذلا ىنعملا 4 هلا قتوالاو .خلصالا هب لعفي نا هيلغ
 7" م لكوتلا هنع نوكي ىنلا لصالا امو هقتاوي ام هملعو هتاقاط بسح

 7 هنا هيلع لكوتملاب ةقثلا وهف اًدوجوم لكوتلا نكي مل دقف اذاو لكوتللا

 7 نيضي ملو ظرشي مل اميف نظلا نسح عم نمض ام لعفيو لق اب ىغي
 ًناسحإو .الضغت هلعاذ هنا هلعف

 ىناثلا ٠ لصغلا

 ىهف نيقولخملا ىلع لكوتملا نم لكوتلا اهب حضي ىتلا بابسالا اماو
 4) طو. 131, 2.

 2 1) 0. نيقولخملا بابسال. 4. 8. 2. قزولا ع1. 26118 7. 2. بابسالل
 اهيف اهحقو عا. 26116 6. 2-2) 8ءط]غ ّدص 0. 2. طفأغ هه 83206 0:

 مدميممبب ديمجيبكذ محو حيمكطدأب رص رووذ دتاث عطل ه2صطوع ممعط لقص
 2 عطعةتمءعطعم, 116 0طمععومطتم 0عدغمغ جدع طه عطعت طتصتععطعس 1مءاعدسكأم



 نودع يي > يو يح مرو
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 امل لكوتلا 3 عباولا بابلإ

 لاجلا ءاضقنا .عوستو نادبالا فاخذ. ىلا ةليوطلا رافسالا نم هندب ةحار

 هنأ دعولا لصا ضغب ندع وكذو (مدضت دانم مد 5553 دال بانكلا لوقك

 نمم الجر ىقلف هوما لوأ ىف فرزوسلا بلط ىف ةديعب: (1: نآلب .ىلأ رفاس

 ةياغ ىلع مكنا دهاولا هل لاقف هيلا رفاس ىنذلا كلبلا ىف مانصالا كبعي

 امو ىبوجملا هل لاقف ليثامتلا هذهل- مكتدابع ىف رييمنلا ةلقو ىمعلا نم

 دحاولا ىقاكلا فئاطلا فلاخل كبعا دعاولا هل .لق نا كبعت ىخذلا

 ككمالك ضقاني كلعف نا ىسوجملا هل لاقف ءىش هلثمك سيل ىذلا فزاولا

 يف كقرول اًنهقي ننغز ام ناك ول ىنوجملا هل لق كلذ. فيكو كعاؤلا لق

 لوط ىلع كلبلا اذه ىلا ءىجملاب ىنعتت ملو انهم كفرزري امك كدلن

 دعولا موثلاو «للب ىلا فرصناو دفاولا ةبجح تعطقناف امهنيب ىتلا ةفاسللا
 لامعالا ني ندبلاو سفنلا ةحار اهنمو هدعب رفاسي ملو تقولا كلذ نم

 مهموسر ىف كولملا ةمدخ مازتلا (2كرتو نادبالل ةبعتملا تاءانصلاو ةقاشلا
 2 داع

 اهحورأ قروسلا بابسأ نم ضرعتةي ا هللا ىلع لكونملاف 0 ملظو

 خفص عم هتعيرش. مزاولب مايقلل اهلقواو هلابل اهاخراو هضرعل اهرقوأو همس

 هللا قب الا اًميش هنم هصقني الو هق ةرر ىف هديزي 9 ببسلا نأ _هنيقي

 طددرر» جر مدرب حرمطرب هد حدس ددددرد "3 دحالالا١ ال02 »ج5 >> هلوقك عتأ

 فلق خلق اهنمو (0 ادا” صاصانم دو ذرب درايددح» بد هرجدد لاقو (3 ص١0 0

 عقو اذا مقس وأ نيد ضبف رذعتو هدنع هعلس فقوتو هتراجاناب هسفن

 ةهسفنل ةهنم مل ارايتخا ىسحاو هنم ه رمال تجا كلا | .ءثاب هملعل هنديبب

 لاح ليكي رورسلا اهنمو (4 طازتط االداد >5 >هنضز 207 55ج 78 هلوقك

 رومالا فئوأ الإ هب لعفي 8 نأ هللاب :هقنل 1 اهرفن 3 اهيلا لقتني

 هطبرو هلحو (”ةفيظنتو هلسغ ىف اهدلوب ةقفشملا ةحلاولا لعفت امك هل

 < هر طوب 103,24. 5) 75ر74. )98, 9.22 0 69, 6,

 1) 2. ةنييحم 99) 8هطلغذس1. 9) 9هط]آغ نضل
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 لكوتلا ىف :عبارلا بابلا م

 انا لاق نسقنلا- ةقرفتا امو هل ليق سفنلا ةقرفت نن هللاب فوعا: ليقي ناك

 م>مدد 752552 انلثإوا .لوق وهو ةيرق لك ىو -(' داو لك سار ىف لام لل :نوكي

 القي هللا لع (2 لكوتملذ (6 75512 مانت د10 1278 اولاقو _ (ء جنات :ةدحط

 ب هتمهت لوطو. لأما بحاص لب: لغش نع ىنقكيو هقزر وهو لاملا دتاوف
 ننزارب دتجزلو دانا ذوي مدحم خنج مالط تدع دداالا مدان ”ماقطض ميكخل ليقك ت

 لكوتلا "نم للملا ةرتك هعنج آل هللا "ىلع لكوتملا نأ .(: اهنمو (6 172575 ماض

 ىلع اهغيرصتي رمأ ةعيدو ةروصب هلنح وهو هلام ىلع كمتعي آل نا هللا ىلع

 ةذنع ةواقب ع ناف .ةدودح .ةّددم ىلا ةصوصخم رومأ قو ةصوصخ# هوجو

 ىلع بلطي الو ةيلآ هنم عىش عقلاب رمأ نما ىلع هبا ني. الو: (*هرطبي ال
 (* ناو (© تاريبضلل' ايبس. :هلعتج_ (4 ىيخلا هللا ركشيأ لدي .لكْجو  اًركش: كلذ
 ىف (ةفللا ركش لب هدقفلا نوج الو هيلع فسأي الل منع :لاملا فلت
 الف. هلا عنقيف هل اهعذد .كدنع هجم ابك هلبق_ نم ةتعتدو غاجنرتسا
 الذات ذد)» مد ميكلل لوقك هلم ىف اذحإ لسج الو هريغ ىلع (' ئغبي

 نم بلقلا نوكس اهنمف اينحلا ىف هللا: ىلع لكوتلا .عفانم :اماو (28١2ذ

 ةينامسمإل اهتايوبح“ كقفل اهقلقو سفنلا بارطضا نم ةحاولاو هيويندلا مومهلا
 مصدح »+ ددنم 75 هرقك اينكلا. ىف نمأو نوكسو -ةعن لاح ىقاوهف

 اهنمو -( دانا مضارم . طدال زل عدم ذرن ةرصتق رمالد مدرج اصمدم ها متو مك

 ه) قطحأط 11م 5) 12 1 0ه) -1ظظععامو.:5, 11. - - )4  13و, 25

 © لو“. 12,21

 1) 2. ا 91 هروغ ههعاط قه 1[هطعةنعءطمت 1[ طوءوواطدسع در 3ع طعس

 رص ةعوطتعق ءطعم ص 70116عمس0مدت "2116 دأو ةدعأ لع قطقءطمءأانةع طفطعم

 1س هنوسعطعم 8ةالعسب ىو ةطعو الوءادعم !ةعاععمطهغ 00مم هسلعسأ ات عاط قر

 هسدع دسم 406م طفطعقتفءطعم ل طومووغئسسوع 1 م0 هممت صسعسم طعم. طك عد08-

 ا 0١ : 2-2) 1كهط1غ ذص 1, 3) 2. مدابالا. مسعملا .1

 ناد. 44 8ءطلآغاسم 0. 5 ج5) ءطا]غ ص 0. 2. ةعنجأ نقوم ةهاقعأتف

 8غ116]6 موعط دتعيدو 535 6) 0. .230١ 2. 5372 5537-12 عالم لععأ هسق 3227.

 ا ا ع ا

 نهانا ناو نتن سس ديكو

 نإ ل يس يور
1 
5 
1 

 0 اصلا نا ناقل
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 ا لكوتلا ىف عباولا بابلا

 درج 35 لاقو (مدحص د مدصطمد) طاطا جدد دالدد هلوقك هلجا ءاضقنا ىلإ

 نأ نماتلاو ماتا“ مدالت مدح مالك صالد اد7 85 لاقو (ةدصت#

 لكوتملاو هورس فشك نم افوخ ناكم ىف (' رقتسي ال ءايميكلا بحاض

 ماتالا ”ةد طضد هلوقك هناكم ىف سفنلا ىكاس هدلب ىف نئيطم هللا ىلع

 ,(مرجاطرت دربذ دددررال رجع روكا ح70 لاقو .(0 مداطع مالكا زكنف زد تاج

 (*لاني الو (هتءايميك ةرخآلا ىف هبحصت ال ءايميكلا بحاص نا عساتلاو

 لكوتملاو سشانلا ىلا ةجاللو ةقاغلا نم (* نمألاو هءاذغ ريغ ايندلا ىف اهنم

 دمرت د مما١57 هلوقك ةرخآلاو ايندلا ىف هلكوت باوت هبحصي هللا ىلع

 بحاص نا رشاعلاو (0 78525 طددال دانا# داق دح تق لاقو 20

 ىرج (ة ام ع نك دهفلنو دهكالم بيس تنذاك اهب هرهأ ره نأ ءايميكلا

 هلتقي نم هيلع طلسي لكلا رديف ملاعلا ريبدت ضقن هيلع ىعسيو هيلا

 نيبعا ىف لج هلكوت رهش اذا هللا ىلع لكوتماو هرس ءافخا نسح< مل (" اذ

 هدلب حالص بحبس ناكو هتيورو هبرقب اوكرابتو سانلا هوهرتحأو فئالإ ْ

 (1 >الاالب ط5 ذكصقك (7 775١ 05١ 7>0ال١ هلوقك هناكم لها نع تاثآلا عفدو

 هللا ىلع لكوتملا نال اضيا نيدلا ىف رعو ليج هللا ىلع لكونلا عفانم نمو

 هلام نم سانلا قوقحو هللا قوقح بارخا ىلا عراس لام اذ ناك نا عت

 هلل هيف هيلع ةمزاللا قوقل هنع طوقسل هيلع هللا نم ةمعن (1لاملا

 هنا نيحناصلا ضعب نع :ليق امك هيبدتو هظفحب هلب لغش ةلقلو سانللو

 ه) 8305. 5ر 20, 58.)5, 23, 1. هر 4, 0 28.37, 19, 2, 29. . مثر 82,10

 9) 31,20.  ض) طم. 10, 25. 2 27 وص. 18 8:

 1) 1. لقتعي . 2) 80 016 8مو. 2. رتلططاطد. 1ع 7 طاتطك ص 1'. 18

 .03>١ 2 8) .هلصي. 2 4) 1. 1. نمألا ريغ. 0. 8.5. 7837 هانق 77
 8. هماه6 مموط هتوهش ىم طاطقان» 5) 2. هيلا ىعسي ام ىف, 6) 2

 ىفخأ آذآ. 2) 1. هدقف,
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 لكوتلا ىف عبارلا بابلا اني

 (2 لعتسي مل ناو ةيعرلاو (' كلمل نم هيلع افرخ هسفن نكست الو هلإب
 جوحا ىف لمعلا هيلع رّذعت امير ةريسي ةلم هتلخ هب لسي ام الا امهنم

 ىيق هللا ىلع لكوتملاو هيلع هبابسأ نم ببس راذتعال هيلا لتح وه ام

 1 ا ا ا ع هقرري هنأ هللاب ةقفلا

 رثاطلاو جراخ نم هيلا اهل ذفنم ال ىتلأ ةضيبلا فوج ىف خوغلاو محبلا ىف

 فقزرسلا رذعتيو ابيفغعض ىلع ةدودلاو ةلمنلاو ءاملا ىف كمسلاو ءاوهلا ىف
 »ب5 لاقر (« اتالد0 ١85 5:52 هلوقك مايالا ضعب ىف هتوق عم دسالا ىلع

 دريدرل دزازلز مدخن مارعح مذا ةضدم) هد طابت دزنذ لاقو (6 مان تضد ثق دال

 ىلع ةبقرو فوخ نحت ءايبيكلا بحاص نا سماخلو .( 575 ةمدص

 كولملا فاضي هللا ىلع لكوتملاو هتيعر ىف نم لقا ىلإو كلملا نِم هتعانص

 لوقك هاضر بلطي دامإل ىتحو فطانلا ريبغ ناييبخل ىتح سانلا ءالجأو
 طاحال تناشد لقو (4 داطاطلا رخآ ىلإ ردا“ تاث ذالد 7510 صمد داق” ىلولا

 (سداسلاو لصغلا رخآ ىلإ (ء طاطط ردم دالتد اك رد اللا 5 التان 0

 ةرورس هيلع صنت ىتلا ماقسالاو ضارمالا نمأي ال ءايميكلا بحاص نا

 نمآ هللا ىلع لكوتملو هادي تْوَح امب قتلي ال هدنع اب عفتني الف هئانغب
 هال هلوقك ضيوعتلا وا صيحمتلا هجو ىلع الآ ضارمالاو ماقسالا نم

 ماللازك مازن >> لاقو (مرتد ظاطررا م ال تال ذر تتحامدلا ازد م””زند

 لصي ال ايبر ءايميكلا بحاص نأ عباسلاو (0 50 57577 ضا١6 :2”ت

 ضعب يف هللب ىف ماعطلا مدعل ةضفلاو بهذلا نم ةلنع امب هثاذغ ىلا

 ذدا ربط حدتزل مدمو مزجت مدرت مدرتزل تدم هينصد 50د هلوقك تاقوالا

 ناكم لكو نامز لك ىف هواذغ هيلع رذعتي ال هللا ىلع لكوتملاو (8 5872

 ه) 2. 34, 6) ط». 10, 3. 0 28. 32, 5. 04) 28.

 2 8106 5, 191 7) لعق. 40, 30 9) 2و. 31, 2) 1ك. 2, 19.

 1) 2. ناطلسلا. 2) 1". امينم  نادعتسالا هنكج مل ناو.

 تي ا ا كفل كر رو وول جت

 ن1

 نسر فرن طع نحل ا ل ل ل



 وس يي صل ل

 م لكوتلا ىف عبارلا بابلا

 بابسا ىلا رقتفم ءايبيكلا بحاص نا اهلوا ءايشا ةرشعب هيلع لضفيف .

 5 (مام دو كلاط ذد طرب دد مدرورت مرصد ردودك حرمطم طرب نوط د دريتدزص )زنط بانكلا

 ةصق نم كتسملع ام ىلغ ىاكم لك ىو نامز لك ىف هيلع رذعنت ال بابسالف

 (4 طالق ططقالو . 5طانح طاالو (0 مدطط»#لا تاظاغلاو (6 تددحااللا عم 58

 ادرج ترا 5 محددا 85071 مهنع لق ىذلا ءايبنالا عم 57721 ةصقو

 ددربد) دوج مد553 لاقو (م طاطا عود مذدذدوول مدرلطد تاو تااططإزت تام

 10 (و د05 ددطصم راج دد ديوك اص منع ا8جلاقو (مدازق ذد ؟كمرود ربط اص سلتا

 هيولطم هل عصي ال ناءانصو لامعا ىلا رقتفم ءايميكلا بحاص نا ىاثلاو

 اهيف بعتلا لاصتاو مدخل ماود عم اهتاراخو اهكئاور هنلئق امبرف اهنود

 لولح نم لابلا ءاخرو نانآلا نم نمأ ىف هللا ىلع لكوتملاو هراهنو هليل
 ءانهب هيتأب هقزرو هدنع رورسو ةطبغ عت هللا نم هدرو ام لكو ايالبلا

 15 ( دال صاطاالل دم اذرب ةديدح» مند مجدد هلوقك ةعذو ةحارو شيع

 لكوتملاو هسفن ىلع افوخ هريغ ىلا هرسب سناب ال ءايبيكلا بحاص نا ثلاثلاو

 ص083 ىلولا لوقك هب رختفي لب هلكوت ىلع اذحا فاضي ال هللا ىلع

 ولخي ال ءايبيكلا بحاص نا عباولاو © دذ حدرب مررر» مم ريجدرب ريك مصمد

 امينم ٌكتعتسي ال وأ اريتك هنجاح تقول بهذلاو ةضفلا نم ثعنسي نأ

 90 ناك اريثك كلذ نم ٌثعتسا ناف ةريسي ةّذم (©ديفكي ام ردق الا اعيش

 رقتسي الخ فلتلا بابسا بورضب هنع هفلث ىلع فول لاح ىف هد لوط

 ه) 1266. 8, 3, 6) 1آك. 12, 5 6 115 0) 19, 6

,56 2 ,23 (72 ,34 (9 0 (7 ,18 (©6 

 1) 1. تصقءطتهلار# هل. 2 22) 0. لكوتلاو ىوق ناك نآو. 2. ىوقلا

 لكونلا. 1. ىلع لكوتملاو. 83) 0.هافكي ام ريدقن.
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 لكوتلا ىف عبارلا بابلأ 5

 ممر ربذ) ددانا <” بانكلا ليقك هنود ىقبو هنع بلس هلام ةرثك ىلع

 رك جينز ندرردد طدص -مرددم دديوزربط ريدان #5 لاقو (ءاددالا مصو اذان

 ميكحلا ليقك هب عافتنالا هل مرح وأ (ءالتلالا 700 72 لو (5 ال١9

 نم هل اسراح هذنع ةعيدولك ناكو (« اذ ةديبذ حاجذيبج نمدطود ربك

 لاذ ضد مماطأل للملا ليقك دقحتسمو هلعا وه نم ىلا ريصي ىكح تانآلا

 دز مد) عدد ماداز )750 لاقو (م مهظووم ادهذ داطذ ممذ مالدأل 5ميبك

 75107 )07 20 هلوقك هسفن فلتو هكالم ببس لاملا ناك امبرو (/م 07

 هللا ىلع لكوتملا نأ اهنمو (و اطلت 525 تالضانت تاقنازل اان ططاطل 7

 نيقولخملا نم عطقي نأو هاوسل كبعتلا كرت ىلع هيلع لكوتلا هلمكي

 ةعاط ريغ ىف (”ميعم عيشتي الو مهل فلمتي الو مهل ('عضتي الف هءاجر
 ةفلكو مهننم بوث نع ىرعتي هنكل مهفالخ هعورب الو محرما هباهي الو هللا

 مشتحي ال مهحتو ناو مهظفاحج ال مهظعو نا مهنأفاكم فحو معكش
 صادر دبذ رد زرت اذ هدرز ماتو 7 ىتلا ليقك دنع لطابلا هل نيزب الو

 ةضص دك ذه لاقو (38 هادم مذ دج ريدي تطكطصح ده مص رد ذر

 ذيغ لقو (ءحصصم ذيأ تمدقمل ردح ذيع ممظخدحم لقو رحم 5ع همادحتم)

 ريخأ مدرب يحرص ربذ صيص مضت دحبط مز ددطاد لاقو (8 طماطم مدام

 هلب غارف ىلع هلكوت .هلمحي هللا ىلع لكوتلا نأ مهنمو (7 272385 5

 ةسفن نوكس ىف هبشيف ةعاطلا لامع ىف هسفن (©صالخإاو ايندلا ريمأ نم

 ىنذلا ءايميكلا بحاص نم رثكا اينللا رومال همامتغا ةلقو هلاب ءاخرو

 «) 5نمط. 21,19. 5) طو. 93,44. ه) وه. 17, 11. 2 4) 18«ءاهق. 6, 2.
 © 2, 6. /) 8100. 27,17. وز ظوعافف. ةر 12. 7) لعق. 50,

 0 26-262  ه نوح 1,8 و هه

 1) 2. 2, عنصتي 1". عرضتيز 1. اسمهطهزطغ هن. )2  2. مهعيشي .

 8) 2. صلخيو.

 1 ا 7:70 "ميحد ار وم ع ا
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 أنه

 رعو لج .هدجو هللا ىلع .لكتلا ١ عبارلا بابلأ

 نأ تيار هللا ةعاط مارتلا بوجو ىلع لوقلا انل مدقت امل هنا لآق

 عيمج ىف هيلع لكوتلا وهو عت هلل عئاطلا ىلع رومالا دكواب كلذ عبنأ

 ىف هب ةتعفنم اما ايندلاو ىنيدلا ىف عفانملا ليزج نم كلذ ىف امن هرومأ

 دبعلا مزلي ام ىلع عن هقلاخ ىلع هدامتعاو هسفن نوكس اهنمف هنيد

 نمو ةريغ ىلع لكوت هللا ىلع لكوتي مل نأ هنال هالوم ىلع لبكوتلا نم

 هيلع كبتعا ىنلا ىلا هلكوو هنع هتيانع هللا فرص هللا ريغ ىلع لكوت

 طالخ جماح ادا طاع مال طانال طاالل تاضانث 5 ديف ليق نم ةلزنم ىف نآكو

 طالدصد محادد ميو زددطلا لاقو (م ماتحنر مزدربح مزدربد مرجذ تاايوذ ماتت

 (ماطقدرم رج مقا قد ممدت دش ددات 7773 باتكلا لاقو (6 تارت طداج دا

 لاقو (4 ت25 مالا ماحرتتد ذرب مرو يذل طمدم رظ درب دنع هددت د8 لاق

 لكوت ناف (م7535 داطث رث رط) ازلادز داند دانا هدد ممدت دسج دددت 8

 بيخيف ('هسفن ىلا هللا ('هلكو هدهجو همسج هوقو هنليحو هفطل ىلع

 5217 باتكلا لوقك هتيغب كاردا نع هتليح رصقتو هنقاط فعضتو هيعس
 بذا مكر مد »مذ د تدرج مصص ميبحا ضد لاقو (مصصدال> ةظتنت

 صاربداو ريذ هذا دازنزل ماززدرذ ربك حزز حدذ مهمورذ نبذ درج ممم ةدجزدد

 لكوت نأو (8 داق 5د 355ر7 مذ رت هدرا ددزلدا د 553 لاقو 7

 ©6) لو“, 2,18. . 65) 28.2 106,20. 6 لوط. 17,4. 105200 )4© 

 © لوس. 16,5. مير 8100. 5,18. و) 120ه1و8. 9,11. 75 28.6 211

 1-1) 8هطلغ ص 1.
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 ماؤنلالا ىف ثلاثلا بابلا ١ مع

 0 لسكلا اقلخ كلذكو (ه 557مدم5 دم محل اذرود >0 ادام مذ

 بهذت ىتلا هيميهبلا تاوهشلا ىفف لسكلا لامعنسا .عضومف طاشنلاو

 (©اهباقع هرخآلا ىفو اهراع ايندلا ىف هيلع ىقبيو (' ناسنالا نع اهتاّذل

 ناوضر اهب ىغتبي ىتلا لاعالاو ةيناحورلا تاذللا ىفف طاشنلا عضوم امأو

 ام ىو (ة طائل دطانط طصضخططنا 8ذ) طاش مع ىلولا ليقك عت هللا 5

 ىغتناو هناذل فلل بلطو كشرتسا نمل ةيافك بابلا اذه ىف تركذ

 0 هتجرب هتيعاط هيف ام ىلا كياو هللا انقفو هنيعل ملعلا

 ه) هن1]1» 6) 28. 119, 0.

 1) 8. ل ظعرسب. 2) 8. اهتبقاع. ع
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 0م مازتلالا ىف ثلاثلا بابلا

0-3-6 

 ةغباس ةيعن لقف نمو هودع دي ىف ريسالاو هسفن ريبدت نع لفاثلو

 فوخ بونذلا نم هل فلس ام ىلع ىكابلاو هبرل هنايصع ىلع مدانلاو

 ماقتنالاو ةاصعلا نم هللا ىوقح ذخا كنعف ةواسقلا عضوم اماو هللا باقع

 5دزلط 851 لاقو (ه 0 دال ها”ض 85 بانكلا لوقك ضرالا ىف ىنيدسفملا نم

 ةفنألاو ممشلا عضومف عوششلو خمشلا اقلخ كلذكو (3 759 ”مد

 هل ىعضخ' الو" ىعضاوتت الف هنع ىوضرعملاو هللاب لهتخل لهأ (' كفاو اذأ

 ىقلطا لب ةدسافلا جبهاذمل ريتأتلاو مهل فيدصتلا كنم رهظي ثيحب

 امك مانع ءاضرلا ةلقو عيار فالخ ىلع لادلا يمشلاو ةفنالا :فلخ

 كئثاقل دنع عوشخلا لامعتسا عضومو )259 537572 ةصق نم تملع

 ةيعن كيلع هل نمو هتعاطب لماعو هباتكب ماعو هللا ىقتو (ةريو لضف اذ

 نأ نع هبعن تمظعو تلج نم ىوخأو اهيلع هنأناكم كمزلي ناسحاو
 اللد١ )8 ٠١ لاق ايك .كنم هلل صاصقلا ثخا كنع كلذكو اهيلع هنيفاكت

 خبل عضويف ةضغبلاو ةبكل اقلخ كلذكو ( طداال ممم اكد 8 5دالت صدد

 ةضغبلا عضومو كرما ةبقاع ىف كرسي ام ىلعو هللا ةعاط ىلع كقفاو نمل نكيلف

 امك كبر كيلع طخاسي ام ىلا كداقو فلل لها كناعو هللا ءاضر فلاخ نملف

 ءاخسلا اقلخ كلذكو (# طد ؟ترص» مدرج :تمرل رود ططرجح مدورص هدرا لاق

 ةليضف ىنذ لك ءاطعأو هناكم ىف ىت لك عضو ءاخسلا عضومف لخبلاو

 ١كالدرد دام الاللت 5» مع ىلولا لوقك اهلغاتسي ام بسحب ناملاو ملعلا نم

 لخبلا عضوم امأو (م8017 7”طاةاالا االاظ“ لاقو (ءطااشلالا رحت 55 طلطد

 هلوقك يلع ةمعنلا ردقبو مردقب ليهشلو ةوابغلاو ةواسقلا لا يف

 داق اطال" 55 مع انلثاوا لاقو (و طال زلاطحط ماداطا )15م 15 7219 ل ١

 ه-6) 166. 13, 9. 6) طظه؟. 26, 41. 24) 2. 28, 4. 0) ةر 26٠

 7) ذو 10+ 000

 1) مضرلا 2. ددماست. 51 .85 :333 ,0 )2 
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 مازقلالا ىف كثلاثلا بابلا 5

 يق الو اهتبقح كقفاوت“ الو كقلقث لاح ىلا ىدوت كلاح ىوكت نا فوشل

 تامدقم ىف ىعسلا ىف ءاجرلا عضوم امإو كنع اهعفد ىلع كب ةقاط الو كل

 كلذ نم عنمي عنام ريغ نم كيلع ماعنالاو كيلا ناسحالا بجوت

 ىفو هتبقاع نسحل هلبعب عت هللا رما ام لاثتما وح هنود ليكي ببس الو

 يف ةعاجشلا لامعتسا عضومف نبللو ةعاجشلا ناقلخ كقالخا ةلبج

 ىف ةنح لكو ةقشم لك لاثتما ىلع ربصلاو هللا ءادعا لقق ىلع مادقالا

 انداقزلل هات ذد اددحانت 7200.3 هلوقك هثايلوا ءاضر ىفو عت هللا ءاضر

 كنعف نبل عضوم امأو (32072737 7577 2784 22577 لاقو («:مادظ 05

 نيظعاولا ةمواقم نع رخأتلاو هتعاط ىوذو هللا ءايلوا لنق ىلع مادقالا

 كفالخا ةلبج ىفو (زت ال50 الدنا 235 575 ٠) هلوقك كحالص هيف امب كل

 هقيعنب كيلع معنملا نايصع دنع ءايلل عضومف ةكاقلاو ءايلل كو ناقلخ
 هلسر ءاقل دنعو هديعوو هدعب كل ذخكييرت لنعو هيدي نيبو هترضح ىف

 ”مذوف لاقو (4 تاصالاال» الهدد مددم ميج طيجحم ادد مع دتت هد )2 ةلوقك

 ءاقث لنعف ةحقلا فلخ عضوم امأو (2758» اذه تذرو مادتط :طططدالا !تازند

 رمآلا كنعو ٍفكلل نيقلاخملا نم مالكلا باكو ىصاعملا لعاو فسافلا

 ةصاخلو ةماعلا تيبوتو ةاصعلا عيرقت دنعو ركنملا نع ىهنلاو فووعملاب

 دابض مزن ط5 لافو (م تحرج نك دد زيدل تتمذمحو اذه طم# لاق ابيك

 كلذكو (8 تادنو ذا هادم ددد ماتالد تددحنلا لاقو و ”راانم طن

 نع جورخلو فاصنالا هلق دنع بضغلا عضومف بضغلاو ءاضرلا اقلخ

 دنع ءاضرلا عضومو فخل ىوذ ىلع هلهاو لطابلا راثياو لدعلا مكح

 اهيف قل ننس ىلع ىرخلو اهبتارم ىف اهلازناو اهعضاوم ءايشالا - عضو

 فعضلاو ةقافلا لها دنع ةجرلا عضومف ةواسقلاو ةجرلا اقلخ كلذكو

 هحلاصم هوجو نع زييمتلا فيعضلاو ايندلا ىف دعولا لعاو مقسلا لعاو

 ه) طو. 44, 28. 85) 141, 5. 6 11 2. 22, 19. 2) 52. 43, 10.
 ك ظممر 9, 6. ميز 399. 50,2. و) ةظع 3,92: 8 28. 119, 46.

 نير م ل

 نكن ةىلفش ا ياكل

 ا ينو وكول ا" ل 1 2050000
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 اا مازتلالا ىف ثلاتلا .بابلا

 مشللو نيباوبلاو نيفرصتملاو (' ءالكولا نم انيكذ ام عيمج عن فلاخل رما

 نيبو كنيب ىتلا طئاسولاو ناطابرلا لكنتف كنع فاصنالب لوكلاو

 سح الو هل ةكرح ل كدسج ىقبيو لوالا كلاح ىلا نيدوعنف كدسج

 صرحما مماصد رصعم د8 دفا دا“ ميكلخل ليقك لوالا هلاح ىلا اضيا دوعيف

 كراكفأو كلاعا فئاكت كيلع ضرعتف (:اذاذ تاثثلل 277298 588 اانا

 بسح ىلع ءاولل عقيف كايند ىف كسفن هب تلغشو هيترتآ امو كرايتخاو
 ىلع (ثرذنا مث رذناو كلذ ىف كيلع دكأ دقو كل عت فلاخل نم كلذ

 "د7 الطالا تذا» 7 مَع ىلهلا ليقك قداصلا هباتكو هئايبناو هلسر دي

 مدرب ذرب ردت ازددت ددمدد هدمانط دو هدرز دج صربدم مدان تذل ةاقتنت

 صاابرامد حمديدؤب دذ همدصد مكر مصرع ميم دارج مرحرم "صمد مد مانت

 (3 مذرررط مدرب حددمرب ديمو مدرع كديع منر» دردجاروذ طالبا

 رشاعلا لصفلا

 نآلا انو تركذ ام عيمج تيعوو كلاقم نتيهف دف نيفنلا لاق

 مومذملاو دويكملا لامعتسا عضاوم ىلا نبت نأ (”كدماحم ميرك ىلا ةعراض

 ىلامعتسا ىلع تركشو كلذ ىلع ثديح اهيف اهنقرص !ذا ىتلا ئالخا نم

 راجباب ("قرضح ام اهنم ركذا نكل ةريثك كقالخا لقعلا لق اهيف اهل
 لايعتسا هجوف ناداضتم اهو نزلو حرفلا ناقلخ كفالخا ىف نا كلذو

 ةفأ اهقكلت الو صغن اهبوشي ال ةبثاد ةيقاب ةذل ىلا نسنآ اذأ جرفلا

 مثاد فلقم :رما كافاو !ذاذ نول لامعتسا عضوم اماو فلخل اذه ىقلطاف

 ىنع نولل اخ ىقلطاف هقارغل هجو الو دعفد ىف كل ةلس 300

 عضومف ءاجرلاو فوخل اهو ناقلخ كقالخا ةليج ىفو هيلمعتساو كلذ

 هن) 18601968. 12, 5) 22 م 1

 1) ى. مدخلل 22) 2. ىلع رذناو كلذ. 1. رذعاو. 0. رذعإو رذنا.

 2. رذعا رق. - 8) 2. ”تصيالظ. .١ 4) 2 ل نآلا
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 ىتعاط ىف اًيوع كل فرصتي نم لك ناكو اهيف ( ةدليز تناكو كنانسح

 هلاوحا لك ىف دل ناضملا فاثلا ريزولا ىلر ىلل تّلمو هيأر تفغلاخ ناو
 ةمومذم ةدويحملا كقالخا تداع كيلع هب ريشي ام ىف مه عيمج تفرصو

 بتكو اهلوانت هوجوب هله ةعفانلا هيودالب لتقي ىنذلا لعاخل بيبطلاك

 ('ةدايز تناكو كتاثيس ةلمج ىف ةحابملا كتاكرح عيمج ناثيسلا بناك
 ىلع هب نيقالت ام عيمجو كِلوَخو كيفرصتمو كناوعا نيدجتسو اهيلع

 كلذ عيمجو اًرورسو ةطبغ كلذب (*نيديوتف كرايتخا ففاويو كقفاوي ام
 ىف هنايصغ ىلع هتعاط وا هتعاط ىلع هتايصع كراثيال كقلاخ نم لدع

 وهف ءاوس .هلنع كنم نطابتأو رهاظلا نال كرمأ ىطاب ىف كلصقو كريمض

 نيرت الأ سانلا نع ىفخ ناو كلذ نم كيلع علّطي ام ىلع ('كصصاقي
 هساوحب امو دوهشب امأ هدنع تبث ام بسح ىلع ىضقي مكانل قرا

 00 113 قلثا اهبلع ىمقل قبصلا قام هكنع تيبث وط

 (*كلذ هملع بسح ىلع ىضقي نأ بجاولا نيف ءاوس كلذ عيبج
 ريما كخضيببتو كهيبنت هللا كارآ !ذاف (6 227758 75 2ا”قضال7 باتكلا لوقك

 كندب نم وضعلا كلذ ٌلتعيف كنع هتيانع فروصب كل نيفرصتملا دحإ

 نظقيتسا نافذ ةمولعم ةّدم ىلا مقسيو ضرميف هعيمج وأ ناوضع وأ

 هلاح ىلل ددعيو كمسج ًأربيف كيلا هقيانع فرصب هرمأ (”هيلا تبتو
 درنمم ذذيع ذد نرنوأ تصاصالازلط١ هالاتف ككط ت72 باتكلا لاق امك لوألا

 موال تالالزأل ممم مالطا مود ديد 5 5+ مالا" ملط تالا دزن اناث“ هاثقد

 رفاعلا !ذحه ىف كننحم ةلم نيضقنأ !دان (5 تاغ 70 مط 3-3

 ه) 2غ 29, 28. 5) 29. 107, 174

 1١-1 2 2 ةدكأز. 2) 0. نوديزتسيف. 3) 0. 8

 مل 2. تالا“. 4) 2. كلذب مهيلع ىضقي نأ. 2. كلذ بسح ىلع.

 5) 0. 2. هيلا تهبنو. 7. كيلا.

 اة :٠ هي فزت شنيع كنعد ووش زا تلا كيني ليا ناي تل لا لح سطل

 كيب نس وي ل ب



 3 ماونلالا ىف كثلاثلا بابلا

 ةصوصخم روصأ ىف الا ةدودحص ةّدم ىلا كيما دنع قوقولاو كل تكايفقنالا

 فلطا رث ردقلا ناكمو ربل ىنعم وهو كل جمورل دنع هل اهحرش دق

 هلامعتسا كيلا ضوف ام عيمج ىفو كهسج ملاصم ىف ٍةعيمج فيرصت كل

 عئارشلا ةلمج ىو ةصوصخ روما ىفو ةمولعم هوجو ىلع ماعلا اذه ىف

 هقيرصن نضوفو كيلا هُنرْيص ام لك كل لاقف ةحابملاو ةيعمسلاو ةيلقعلا
 الو اًثيش كراد ىف كديوي ال هنال هب نيرتغت ال ماعلا اذه ىف كل

 ىلع ('ظخكئراط ءايشا خي امناو مثأ الو ةذل هنمم كيلا لصي الو اهصقني

 (2 لح كنم اهل امناو ءىش هنم كصخي ال هجراخ وا هلخاد نم كمدج

 ىنع ترسيم نافذ حمفلا نم ةضيبلا ةرشق (0 لجو .كيلوللا نر يملا

 ىتيصعم نع تيهتناو ىتعاط تريختو كيلع ىتيعنو كيف ىلصق تمهفو

 ىقوفص تاجرد عفرب كتلصو هرما كيلا .نصوف ام عيبج ريبدت ىف
 ىفايصع نرثآ ناو ىتمارك رون نم كتسبلاو ىتحر نم كتبرقو (* ىتصاخو
 ىف عرمأ (6فيرصت هوجو تلهج ناف باذع لوطاو باقع ٌثشاب كذبقاع
 ىنلا هبثاونو كدسح كلغشل ىنعاط ىف اهمايقب كنمزلا ىتلا ءايشالا لحأ

 اذاو كدّشر هترشتسا اذا مصان ميكح ريزوب كتدصصخ كف 8# كننحكتمأ

 فيرصتب كرمايف كرومأ عيمج ىف ('هيريشتساف لقعلا وهو كهبن تلفغ

 امك ةدومح ةمومذملا كقالخا دوعتو ىتعاط هوبجو ىف كيدل نم عيبج

 يف ةرضملا اهنأش نم ىتلا ريقاقعلا فوصي ىنذلا رهاملا بيبطلا لعفي

 راثيالا ىف بهذملا اذه ىلع ("نننك اذاذ اهريغو مومسلاب نادبالا عفانم
 ةلمج ىف ةحابملا كتاكر> عيمج تانسلل بناك بتك هيأب ذلخالاو كلقعل

 00 ا

 1) 2. ةيرايط تدل هع 828506 2755االاث. ل مدمروخ 17. ماك

 ةوسصسمعا وق اذ نع ظ هس ةواجؤم اذ لمكتعس عا. طعو1هع. م. 28. - 2) 0

 درج مدد ممكطخ. 38) 0, ذم. 4) 0. ىنصلاخو. 5) 0.
 دحا فيرصت. 28. 1. ىتعاط ىف 2رمأ فيرصت. ى. 5774 ةنه 7

 6) 2. ديحترتسا. 520. طك ْ
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 مازتلالا ىف ثلانثلا بابلا +

 ىنعا ءالكو ةعبرال (' نزاخم ةعبرا اضيأ هلخاد . بتر مث ناتيتنالو دبكلإو

 (ةاهنزاخو ظعفادلا ةوقلاو ةمضاهلا ةوقلاو ةكساملا ةوقلاو ةبذناإل ةوقلا

 مهلاو مغلبلاو ءارفصلا ةوملاو ءادوسلا ةرملا ىنعا نيترملا © (ةاهنكاسمو

 اما هتنايصو هظفحل هجراخو هلخاد ىف مّشكلا قرف مث لكيهلا ماصمل

 اما» تانايرشلاو بصعلاو لضعلاو فقورعلاو ءاشحالا لثمف هلخاد نينذلا

 امو نانسالإو رافظالاو يرغلا» ناسللاو نالجرلاو ناديلف جراخ نم نيذلا

 ةينامسللو ةيناحورلا نيب طئاسوو (*طباور هيف كل 3 مث كلذ هبشأ

 لكيهلا اذهب كيبيك مث 0 حورلاو ةيزيوغلا ةرارخلو مدلا كو

 ةثالتلا هيف كل منيل دتمكحو عت هتردقب ("اموظنم امامزو امكح ادبيقت

 00 وع ني مت كل تركذ ىتلا ءايشا

 هذه ىف كتجاح بسح كيدي نيب نيفرصت“او لوكلا نم كاطعاو نيبناك

 كنع هللا ءاضر هيف ام ىلا كيدهي ىنلا لقعلا اهدحاف ناويزولا امأ رادلا

 هللا طخسي ام ىلع كلمحيو كيوغي ىلا وهو كاوهف قاتلا ريزولا اماو

 ىف كنم نوكت ىتلا كتانسح بتناك اهدحاف نابتاكلا اماو هب كقلاخ

 مدقت نم عيمج نم اهيف نيفرصتملا ىلي ىلع رهاظو نطابو رهجو رس

 نيفرصتملاو لوكلاو ءارزولاو مشخلو ءالكولاو داوقلاو نيباوبلا نم هركذ

 اماو تانسلل ىف روكذملا بسح ىلع ناّتيسلا بناك وهف ىناثلا بناكلاو

 نزلو رورسلاو مهلاو حرفلا لم ةيناسفنلا فالخالا ىهيف نوفرصتملا»و لول

 «©ءايلو لدعلاو روللو ('نبللو ةعاجشلاو لهطو. ملعلاو نايسنلاو ركذلاو
 عضاوتلاو بجعلاو مالاو ةذللاو ضغبلاو بللو (”فوخلو ءاجولاو ةكاقلاو

 نا مث كرما نطاب ىف هنيلمعتست امم كلذ لثم ريثكو ةّلذملاو ةسائرلاو

 نيفرصتملا» لوخلو ءارزولاو مشدلو ءالكولاو داوقلاو نيبباوبلا دعاع عنأ فلاخل

 1) هل. نئارخ. 9) ىلع 15. 2: اهنكسمو. 3) 0. اهنكاسم ىف ىلا.

 4) 8. طئابر. 5) 0. ةيتاحورلا. 6) 4. 2. امومضم.- 5) 3.52 دبا
 ىمطل هدف روبل ' 1. ل لخبلاو مركلاو. 8) 8هط]لغ ذه 0. 9) 0. سايالاو.
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 لقعلا لق ىتحلصم هوجوو ىرمما رس نم هيلع تفقو امو ىلا ىنرصبو

 اهيف كلاح ناو ايندلا ىف كماقم ةروص هب ىسلثمت اميف نتيفصو دق

 كبالقنا ةعرسو كتبرغ كدنع ِيص كقف كولملا نم تفصو نم لاح

 كلذ نع تضرعا ناو هلاك كلاح نكتل عفلاو بللا وذ لعف ام ىلعفاف

 كرما وس امأ لقعلا لاق. ىرما نم ىنغ ىفخ امع (' ثحا ل كلذ ىلع

 ةيناحورلا رعاوجل نم فلخ ام ةلمج ىف ىت نم ال كقاخ عنا فلاخل راق

 ىلا نيبوقملا نم هتوفصو (:هتصاخ لزانم ىلا كنلونم عيفرو كفيرشت داراف

 خقالت دعب الا كلذ ىلهأتست ملف كيلا اناسحاو كيلع الضفت هرون

 كرابنخا ىنفاثلاو هقفرعمب كترانأو كنع ليت-ل باخ فشك اهدحا ءايشا

 رادلا هذه ىف (”كنضابر ثلاتلاو هنيصعمل وأ هنعاطل كرايتخاب كننتك#و

 نيرباصلاو نيلاعلا ةجرد ىلا كيقيل اهيف هتيدوبع ةفلك ىلع كربنصو

 طدد ريدك رددح ديحرب مد دودي مديبكم ذ ددد هيف لولا لق نيذلا

10 

 . خمكح نم ىناكف لوالا كلاح ىف تناو كيف كلذ ًايهتي ملف 37

 نابنو دامج نم هيوك ام عيمجب رلعلا اذه كل فلخ هنا عت فلاخل
 نم كل صلختسا رث كحناسمل ةأّيهم ريبلت نقناو ماظن مكحاب ناويحو

 تف رث هلكشو هعورفو هلوصا ىف راعلل اهيبش اًمكح .الكيه هرصانع ةوفص

 امأ هتاف نم نيباوب هسمخ اهيف بترو ماعلا ىلا باوبا ةسمخ هيف كل

 امو ناديلاو ناسللاو فنالاو ناذالو نانيعلا 2و ساولل تالاف باوبالا

 مشلاو عمسلا»و رصبلا سح و اهل ةليعتسملا سمكل ساوحلاذ نوباوبلا
0 7 3 2 

 ايه مث ماعلا اذه ىف كحناصم عيمج ىلا اهب لصنت ىتلا سمللاو فوذلاو

 بلقلاو غامدلا يو وبدت كاوق ةخعبرال لزانم لكيهلا كلذ لخاد ىف كل

 ه) 28. 103, 0

 1) 0. كثحابا. 22) 0. 2. هتصلاخ. . 8) 0. كناوضر.
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 هل مت املف اهيلآ لايعو لام نم ةنيدملا راخ هل نك ام لك بالجتسا

 عيمج نيبو هنيب ('ليحو كلذ عيمج نم ارفص ةيندملا لأ هوجرخا ماع

 ' اديه ديورخ كح انزع (ة ل اتيدحو !انينق بستكاو ىنب ام
 هداهتجاو هذج ىلع انيزح (امدان ىقبف اهجراخو ةنيدملا ىف هل ناك
 ةنيدملا كلت لحأ ناسحتاسا عقو ث دهيغ ىلا راصو عمجو (”ىنب اميف
 نسحاف نم الجر صتخا مبرما ىلو املف هتفو بل ىذ بيرغ لجر ىلع
 | 1 د7 نم عم وتتسم ىمقلا رس نع هس رث هي ناطلو هيلا

 ١ لغتشي ث نم كلذب ملع املف هب (قبهذمو عّرسو (خرما هل فشكف

 جارخا ىف (' دهتجاو ىعس لب انكذ ىلا ('لوالا هب لغتشا امم ءىشب

 تامهمو هرئاخن لعجو ىرخا ةنيدم ىلا ةنيدملا كلت ىف سيفن ىنعم لك

 حرغلاو نزلل نيب ناكو هل عليجبتو عرب ىلا سنأي رو اعاوس ىف هقئالع
 امل ةلالقتساو اهنم هجورخ ةعرسلف هنوح اما ةيندملا ىف (ةثهتكم لوط

 امو كلذ ىف ةدايزلا هنكمال اهيف هماقم لاط ولف اهنع دئاوفلا نم يرخا

  ههف لعج ىذلا ناكملا ىف رقتسيل ةنيدملا نم هجورخ ةعرسب هحرف
 نوكسو لاب ءاخرب هتاّذل ثورضو هعفانم هوجو ىف اهلمعتسيو دئاخن
 ىلا عراس لب مانع هجورخ هنوج مث هما ىضقنا املف لاح ماودو سفن

 ىلا راصف هلعفل !ًدماح هيعسل اركاش هجو ةقالطو سفت .ةحامسب (” كلذ

 نيلاخل ىف طبتغاف لصتم رورس ىف ةمارك لمكاو ('" ةمرح متاو ةمعن غبسأ
 ىنذلا لهاخل لاح ىاح نوكت نا فاخا اناو نيرادلا ىف لمالا لانو

 قدشراف كب ىلع هللا نم لق نان نيلحملا رسخو نيرادلا ىف ىقش

 1) 17. لّيح. 22) 3هطاغذس 0. 1. ةنيلملا ف هموةسجك مهعط 1.

 1" امدان طا 2, طم 35) 12. ل بستحجاو. 4) 18'عءطلغ ةس كم

 5) 3هطلغ نص 2. )6  2. لثاوال. 17) 2. داهتجالاو ىعسلاب لغتشا لب.

 8) 2. 1. مصّخط همم طضت». 9) 2. ل طاشنب. 10) 8هطلا نه 1



 71: 1 سي ةض تي ماق

 / 8ك
 اكو ماوتلالا ىف ثلاثلا بابلا

 ةكرح اضيا سانلا دنع لامعتسا رثكا وه اممو ناصقنلاو ةدايزلا ىف ةفلتخم

 هاما اهكرج ةفيعض طئاسوب ءاوتساو ةرادتساب (؛ةاحرلا نم ىلعالا رجل

 (”لصي ىتح ةعاس ثبلي مف ر اج ءام راين ىف اريغص ارخ انحرط اذاو

 ةوقو ةريثك فاعضا ىقلم ا 0 لثم نم ىلعالاب ةنحطملا ىو هرعق ىأ

 انربخا ولف اريثك رايتلا ةوق نم لقا اهنع ةنكطملا كركتت ىتلا طئاسولا

 هلوق درو هبيذكت ىلا انعراسل انابع كلذ دعاشن نا ريغ نم ربخم كلذب

 اهعورفو تادوجوملا لوصا نع انزييمت فعضو ةقيلخل رارساب انلهجت كلذو

 هيذي نبب امب لهخل نم انغصو ام لثم ىلع ناك نمف اهصاوخو اهعئابطو

 يرابلا ماكحا نم لدعلاو ردقلا ىراج لهجج نأ بجعلا نم سيل

 ديلا :لوقي .دلغم قو هل ياهت:ا8 انب انكذ امم ىلعاو ىفخا ىف ىتلا عن

 مالستسالا نم هلكاشي امب كلذ عبناو اااال 157 »00 >تذ ت33 0# 7 مع

 (ه انور ذرب طرمرد مرو ذرب صرح يور صصصتخا :صالرتن مذ هن هلوقب هلل

 عسانا لصافلا

 هفطلل رمالا اذه وس كاردا نع ىنتسيا امب ىنتسنآ دنقل سفنلا تلآق

 هذه ىف ىماقم ىف دصقلاو ىرما رس نع ىل فشكا نكل (ةهانعم ةقدو

 نوكن الو زاججالا نم نكمي ام ةياغب لدعلاو ربل ةروص ل برقو راذلا

 ىف نأ كلذو كولملا نم ىنغلب ام ىف هلشر هجو لهج نم لاح ىلاح

 ميلع بيرغ لجر ميدقت ىلع اهلها ملطصا ةنيحم طتهلا لل
 لبق اهيلع ناك ىتلا لاناب هنع هوجرخا ماعلا هل مث اذاف ماع لك ىف

 لاومالا عمجن هيف رسب لماج لجر (؛ يلع ىّلوت نم ىف ناكف هتيالو
 ىف ىعس هنا يت اًنيش متنيدم نم جرخ» رو اهديشو روصقلا ىنبو

2( 28: 1851, 11 

 1) ؟هلوقع تع ىحر. 9) ى.لصحي. 8) 2. هفاصوا. 4) 2.17

 عمجت حرس لهج لجر مرمأ.
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 ماوتلالا ىف كثلاثلا بابلا عع

 لع ليعن نا اولق باوصلا (:دارا امفيك للولاو أطخل نم صّلختم ريغ
 كهتجنف بقاعيو باتي اهيلعو ناسنالا ىلا ةضوفم لاعالا نا دقتعأ نم

 مص نم لكوت هيلع لكوتنو نيرادلا يف عت هللا دنع انعفني ام لك يف
 نإو همامزو هنذا نعو هللا ردقب رضلاو عفنلاو تاكرللو لاعفالا كالم نا هل

 وعو لج هللا ىلع هل ةكح الو ناسنالا ىلع ةغلابلا كلا عت هلل

 فلل نم ناذ هركذ مدقت ام عيمج نم صالخأ ىلا برقا ىلرلا اذهو

 ةلقو انلوقع فعضل عت هللا ةمكح نم اذه لثم لهجج راقالا فاصنالاو

 ناك ولو انع ىفخ كلذلو ةعفنملا هوجو نم (”هجو هل انلهج ىثو انزييمت

 تالاثاملا برقاو انيلا عت فلاخل هقّشكل انل الص رسلا اذه ىلع انفوقو ىف

 ىتح سمشلا ءايضب عفتني ال هنأ رصبلا فيعضلا لاح ىورن ام كلذ ىف

 هبصب ىف ةفآلا تناك ام لكف فيطل باجح هرصب نيبو اهنيب بجح

 نع ةفآلا تفخ ام لكو باح (” نشخا ناك امب هحالص ناك ىمقا

 تاءانصلا نم ريتك ىف ىون انأ اضياو هل حلصا فطلالا باجل ناك درصب

 اهبخ انيلا لصوو رصبلا ةساح اهيلع عقت مث ول العفا ةينامسلل

 هكردن مم ول اناذ بالرطصالا لثم اهنع اهب ربكملا بيذكت ىلا انعراسل

 كالفالا تاكرح نم هب كرذي امو هتروصو هلكشب رد انربخجو انراصباب

 ةخفرعمو ةنسلا تاقوأ نم تفو لك تاءاس ليدعتو بكاوكلا عضاومو

 انراكفا ىف متصي رل تالوهجملا نم كلذ لثم ريثكو ةفلتخملا ءايشالا داعبأ

 ةليعتسملا تالآلا نم انيلا برقا وه ام كلذكو هتروص انماهوأ ىف تيبت الو

 ام هيلع انراصبا ةساح عوقو الول ناف نوطسرقلا لثم سانلا ماوع دنع

 لوطا هيمسق دحا نوكي نازيمب فلل نزو نزوي هنا انسفنا ىف تبت

 ةيثك لاقثا دحاو لقتب هيف نزوي نوكي نأ بجعلا نم مث رخآلا نم

 1) 2مم 2. همر ةتو طاووس 110. >8 مهطل فير. 2 2.

 كلذلو حالصلا هجو 8 حالصلا هوجو نم هجو. 8) 2. 8. ظلغا 2. فتكا.

 عدم ند ا ا ل
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 مير مازتلالا ىف ثلاثلا بابلا

 ايعيمج ('ٌلُدي ةيصعم ىلع باقعو ةعاط ىلع باوث نم هيف ام كلذكو

 هنانسحو هّرشو نيبخ نم ءىرب هللا ناو هيلا ةضوفم ناسنالا لاعفا نأ ىلع

 لهف اًذج ريسع .نيرمالا نيب فيفوتلا هجوو ىدنع صيوع رمالاو هنائتيسو

 سيل لقعلا لق كيدي ىلع هنم هللا ىنيغشي ءادلا اذهت لثمل ءاود نم

 بانك يف نيدوجوملا نيرمالا ىيذه. نيب فيفوتلا ةبوعص نم تركذ اميف

 كلذو رابتعالا فيرطب لعفلاب اهينم دجوي امم مظعاب ءايبنالل بتكو هللا

 ىف هرايتخاو هدصق بسح ىلغ نوكت اهنا ناسنالا لاعفا هيلع ىرتق ام

 (:ٌلديف اهضعب ىف هرايتخاو هحدصق فالخ ىلع نوكتو تاقوالا .ضعب
 ءاش ام اهنم هيلا قفلطي هيلع هفاقثو هل فلاخل مامز ىلع اهنوك كلذ

 دعمبو هناسل ةكرح ىف ىتح هنم كلذ كل رهظيو ءاشي ال اًمع كسمبو

 ةعاطل هتاكرحو هلاعفا بسح هيلع ىرجت باقعلاو باوتلا ىرا مث هرصبو
 ربجلا نيبب فيفوتلا هجو ىف ءاملعلا فالتخا لاط دقو هنايصعو هللا

 رايتخا ىلع ىرجت ةيناسنالا لاعفالا عيمج نا لذ نم هنمف لدعلاو

 اهيلع هيكحو اهبما هيلا هللا ضوف دق هتقاطو هتردق نعو اهل ناسنالا

 باوتلا اهيف هيلع بجو كلذلو اهنم ءجب ىلاعتو كرابت هللا ناو

 نأ معنف عت فقلاخل ىلا اهريغو ةيناسنالا لاعفالا نر نم مانمو باقعلاو

 فلاخل ىذا ىعف تماصو فطان نم ماعلا اذه ىف ثدحت ةكرج لك

 "ار لل 22 هردقبو عت

 ىنعم نأ اولق باقعلاو باوتلا ىرج ىف !وضرتعا املف اهقوف ام الو اهنود

 2 لداع عن : هللاو هماكحا ىراجو ةهتروص اندنع لوهج باقعلاو باوشنلا

 نك كاردآ نع تفعض انلوقعو فلاخ الو كيعولاو دعولا قداصو روج

 عانمو هاوس َهَلِإ ال همكح ىف همهتن نأ نم رهظا هلضفو رهشا هللعو هتيكح

 امهيف (؛ ضئاخل نا (معزو ربِخلو لدعلا ىنعا نيبهذملا داقتعا ىأر نم

 ها اولا اة را نأ ىلع لكي. . 2) 0.
 ىلع نوكي اهنم كلذف. 8) 216 188. اوعزو. 4) 2. 78058.
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 ماوتلالا ىف ثلاثلا بابلا ل

 دحاو هجو هلل ةعاطلا تادسفم نم ىلع ىقب نا الآ ىنع لهجل ةملظ

 ادلكو لذ اينآ ني تصلتخا هولا ىتع تغشكو همقس نم ىديغشأ .نا

 ام كنم هلحه ىنلا هجولا امو لقعلا لق ءافش ىلع ىماقسا عيمج نم

 وبلل رما نم زعو لج هللا باتك ىف تدجو ام سفنلا تلق هتركذ

 ناويحو تابنو دامج نم فلخ ام لك ىف هلل اهنا ةدارالاو مكللو ردقلاو

 (« طاطنم د١ 505 رصدت هاطاقد مانا 5 هز داش 55 بانلتا لوقك نقطانو

 (6 ةدارحم ميج صام دااشازنط) تددام رك طربال طعم دححرم ماطمل معنط 5 لاقو

 دير» لقو (ء داطزل مرتد مانط يك رردكزب ده مري نيك رج مصل دصع مت 5 لقو

 ريزرج مدد مددت رك ى همم لاقو (2 الك مكاحا ماذا مازن دام دلتا دا

 قا مادام حدك ماا دما دم ريب درر دمج ريك م مي زد طزرح مصر

 اعيمج ّلدي امم اذه هبشي اع ريثكو (ه 5”دانالا"“ حر ثدا»# مدام ”معم

 رالعلا اذع نييزتل عت فلاخل اهأيع تالآ ناويلل رئاسو ناسنالا نا ىلع

 اهلاعقا تنكس اهنكس ناو هقزدقو هتوقو هنذإ نع تكركت اهكرح ناف

 لازلت" حمزد ممام رتمحت دنق داقطط للقو (م زلال ضل ماما“ اتا هلوقك

 اذه ىلع ةلاد باتك لك ىف لثاوالا رابخا :ةلمجو . (و 112125 ةتدقال 0

 لكي امم عت هللا باتك ىف كلذ فالخ دجا رث هيف فالتخا الب ىنعملا '

20 

 اهناو اهيف ريخ# وهو هيلا ةضوفم ناسنالا نع رهظت ىتلا لاعفالا نا ىلع

 نع باقعلاو باوثلا هيلع بجو كلذلو :رايتخاو هتدارأ نع هنم نوكت

 ميو محطم مع هال ؟دضد :طصن مللت باتكلا لوق كلذو هتيصعمو ةتعاط

 ( طير مصاتخ مدج7م لقو (6 طمالقح صدضحا لقو (مادم ميل مرطب ميما تاق

 مىيواحك مزرر» رك ذزلا دتدد هذمص حدب مانع لقو (ماذ دات» هدم طزلو >> لقو

 رمالا اذه ةكص ىلع ةّلاد ةيصوو بداو ةعيرش نم انباتك ىف ام ةلمجو

 ه) 2و. 135, 6. 6) 1.8. 2,6. 0 كئطخ 3,0 0) ل5. 45, .

 © طو. 127,14 ص 8نمط 34,28. ىو) 2و: 104, 29. 8 28د 30, 1.

 2 30,19. 6 اكمل. 1,9. 7 180مط 34,11. »  م. 19, 8.



/6/ 
 1 مازتلالا ىف ثلاثلا بابلا

 فلتت اهناو همزحب اهبيدتسي هنا هيهوب عقي الأ اهنمو اهل هقاقحتساب

 ىريف معنلا كلت مرح نمب رقتح الأ اهنمو اهل هعييضتو هتلفغ دنع هنع

 هيف رتتسي ام ريظيل هل هللا نم ةنس اهلعلو هللا دنع هنم لضفا هسفن

 ىلع هلمع ىف دزب من نإو هلل هعضاوتو هصالخاو هريمض ىفصي نأ اهنمو

 ناك ام ىلع ماودلا لاح ىف نكيلف  هدجو هبكش قى كاز الو الوآ نا ١

 هقوف ونه نم ىلا ال معنلا ةرثك ىف هنود وه نم ىلا اتقان هسا

 هلل ةعاط رثكا وه نم ىلآ اًمثاد هنيع نوكت نأ هل ىغبني كلذكو اهيف

 هلل ةعاط لقا وه نم ىلا تفتلي الو هنجرد ىلا ءاقترالا موريل هنم عت

 هلاهماو هيلع هللا رتس لوطب رتغي آلا اهنمو هنع لفغيو هلعب بجتكيف هنم
 نيضاملا نم هدببخ انب لصتا نم لك نآف هيصعيف هطخضنل نا

 ضو كل تفصو امم الا ةلخاد هيلع لخدنت من هنايصع ىلإ هللا ةعاط

10 

15 

 ' ٍبابلا اذه تادسفم ةليج كو رصع لك نم ءايبنإلا بتك ىف روبشلا

 ردقي من نمف عت هلل ةعاطلا مازتلا هوجو حرش هيف انضوغ ىذلا كلاتنلا

 كل تركذ ام مازتلا هنكماو هنعن ةدايز كنع هلل هعاطلا ىف دابدزالا قع

 ناك اهبلس ناف هل هب ةصاخلا ةعنلا ماود اًبجوتسم ناك عت هللا هجول

 ءاقبلا راد يف هضيوعتل اماو هل مدقت بنذل اًصيحمن اما نيببسلا دحال

 اريثك غبساو ىنساو عفرا وه اهب
 نماثلا لصغلا ظ

 تفشكف كرونب تعلطاو تغلباف تظعوو تيفشا نجناع سفنلا تلق

 1) حاضتفيف.
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 مازتلالا ىف كثلاغلا -بابلا 4

 ىف هل كبركشو كتعاط (:نصلخل مولا اذه كنع تيفن ( ولف نعش

 نيلازت الف معنلا عفرال العا اهنيرت تناف كريبلت لاحو كسفنب كلهج

 كلذ قرف ام ىلا كتم نتحمط ءىش اهنم كل لصح ام لك اهيف ةبغأر

 (ةظةعاط كنم تناك ناق كنم نتاءاطلا دكوال الما ىلاعت فلاخل نيرت الو

 تفشك ولف كنع هئانغو هيلا كرقفغب كبلع عم هيلع كنم الضفت اهنيبسك

 ىلا عت فقلاثخل نا نملعو ةيلج نيعب ترظنو كنع لهخل اذه
 و 30-0 1

 ىقلعت ملو ةصلخ اهيلع دل كركش مظعو اهنم كدرو امب تنعنق» تيضرل
 | الإ لح ةيقيتو اهنه اقل لضح اب ريشت نع قلغشي اه هاجر

 اذا ال كتعاطب هتبجوتسا اذا هيلا لوصولا نم كل كب ال الما هل تنك امو

 كترع فلعتب هتوجر
 عباسلا لضفلا .

 اهب بجيوتسي ىتلا ةعاطلا نم عت هلل مزلي ام لقا نع تلأس ام اماو

 |0001 ايطيحاال نأ اهنه ناجع جنم ناسقالا لع تمعن - مارب

 ةبلقب ركشلاو دممل هل رثكيو هناسلب هيلع هللا ةمعن (* ركذي نأ اهنمد
 هريغ ىلا اهبسني الأ اهنمو اهلقتسيو ("اهب رقكي ال١ نأ اهنمو هظفل رهاظو
 اهياع هللا ركش نع لفغيو ةطساولا ركشيف ةطساو ىلي ىلع تناك نأ
 وأ هفطلو هتوقب اهذخا (هنا هيعيب عقيو اهب رخافتي ال نا اهنمو

 1112 لف لوالا ف كل عنص نم. 9-9) 2. 7. كتعاط تناكل

 هل الما قوكت هنم ىبجوت امو كنطاب ىف هتركشو مات صالخاب
 رثك ١ كل بجوتسيو . 1216568 ع22236 ظوقمدتف 156 مهد هم قطوءطعوتطومد

 [دافعط عءعمدؤوسلعم ند0 3ع 7ةموطتست 0615 70062. 3) 1*. ل ةخليضف .

 4 2 ددري م2068 م. اه# 18.5. 5) *. ٍكنفي 12. ركفي 1. هصنووطعوأط ةة.

 6 15 ههاوب) 1"ءطالغ آط 0.

 اف كا ااا ا



 5 ماوتلالا ىف كلاثلا بابلا

 نتلاق كل ةيافك اذه ىو (07كيوضذ رذؤ ذ»» "مدار تااثاط١ (ه لئاوالا رسف

 ىلع هللا قيقح ةيفوت ىلع ةرداق ىئدجأ امو تركذ ام تمهف دق سفنلا

 نضر امن ناك ناو اهنم دب ىصخام لح النصف نيقطإنلل ل00

 ءاجر اهذيفنت كنع ىمهو ىلا فقبسي امنا اهنع ةضيرف ءادآ ىلع طاشنو

 ىظفلب هركشا امنا هتركش اذا هلل ىركش ىف كلذكو هنم ةفئأتسم ةمعن

 ةمعنلل  ماوذلا ءامدتسا ركشلا ىف ىضرغو ىتمهو ىلع معنا ام ميظع ىلع

 اذه لثم ىلح كيفك اذاف اهماودو ةمعنلا ةداي.: نحل سآلا 800000
 ليبسلا فيك هتمعن ف ضالخالا ةلق نم عت هلل ىركشو ىعاط ىف

 ايم لن ىلإ ىقكشراف ىلع همعن تايصوصخ ىلع هتعاط رئاس ةيفوت ىلا ىل

 ام امأ لقعلا لق اهماود اهب بجوتسا ىتلا اهيلع هلل ةعاطلا نم ىنمؤلي

 ركش ظفل كظغل ناو كبرل كركشو كتعاط ىف كصالخا هلق نم هتوكش
 يف ةبغرلاو ةمعنلا نم دايدزالا كرييمض ىف نأو بغار كصق هيف كدصت

 بالجتسا ىلع كصرحو كسفنل كنبح ةدش اهدحا لالخ ثالتلف اهماود

 كضرغو الا نيغ ةعاط ىلاو هللا ةعاط ىلا امنق نيلقنت الف اهيلا معنلا

 كذيجب :نعمف نأ كل, ىجالع لوا ىف الل تسكت كلي 00
 ةلكلو ككل. الصالا ونجرا كلذكف كنع مومذملا قلكلا اذه ىفن ىف

 ىلصت ال كنا كمحو ىف (' عقيف كيلع عت فلاخل لضف نع كلهج ةيناثلا
 (ةكيلع ىف (*امب كيلع (”لضفن كقو اهيف هيلا كتبخرب الا (2هتمعن ىلأ

 تيل الا كب كلذ لعف (" نم ةبغرب نيلقعت ال نتناو كملع ويغ ىف امبو

 126 2,10ان5. )8 .٠ 40 19100812 )٠

 1)' 2. علظيو: ' 2) 2. مغنلا. )3  2. كل هللا معنا. 4) 2. 852

 حخالت مذ مدد) هذالص.' 5) 2. هيلع. 2 6) 2. ]5 5 م3035. 1'. 18
 رد هرضدرر د. ةسسعتسا 186 هطوتخ: نط0 لدن 561886 طاعطق ةلتا

 5 نسفعال 006م ©ةطوغ لتع ©0454 زوصمقر 0. طب دئعطغ طتتخخ 0858 1589 لذن

 نسط ةاعوسسأت عمط]1 ماهم اهأر عمد لعدد طءمئطقاترأ ةل1وعر طقأ 702 701

211101211683 
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 ملزتلالا ىف :كلاثلا بابلا م

 ا هلوقك اينللا ىف نصقت دشا هيلع باسللا ناكو لئاضغلا ةلمج .نغ

 لاقو (ه زدصي# ةدحل ددديب هرج ذذ ديو ذررز تيدرويب دودمد -ضيعط رث ددح دل

 ذذ خيب مداكإل .-مويب رد ذر مصدوم  ماطقازام .ذدم ةمررد» - هدم مد

 همم مدان 3 هلوقك (2 غلبا (:ةرخآلا ىف هيلع باقعلا ناكو (5 2>الاال

 ةعاط .سانلا مزلي ةعبرالا بورضلا هذه ىلعف (م زدت جذصذ د هد ةمق

 ليلدلا نيو ةعاط اهيلع همول ةمعن ناسنالا ىلع هللا كز ام لك هللا

 طيجحم د مع دشالال <اثال داوقك تالغلا .مزلت» 2””اثالا» لأ نا كنلذ ىلع

 ةرشع اهنم همول ماعط .نم (:ئكم ةئامب هيلع هللا معنأ نمف 4(  ل

 كحاو ئّذم اهنم هلل همرل ءادما ةشعب هيلع هللا معنا نيو هلل ءادما

 اًدخاو ايدم هلل رخآلا يرخخاو فضنو ءادما ةعست هلل لوالا جرخا ناف

 لوقلا  كلذكو ”باوتلا بجوتسم قاثلاو باقعلا بجوتسم لوالا ناك الماك

 هللا باتك هميلعتو هيف جبد لآ مزاول هنع طقس اكو قزولا رن نم ىف

 نم مزلي سايقلا اذه .ىلعو اهب مل ةقاط ال ام ةعيرشلا (*رماوأ نم هنع

 كلذلو اهيلع اًركش ةدابعو ةعاط همزلت نأ ةدئاز (ةةمعنب ةللا هصخ

 ايتدلا ىف هللا معن نم ةمعن يلع تدرو !ذا نوفاخ» لئثاوالا لبضاتا ناك

 اهنع ةعاطلا ةيقوت ىف ريبصقتلا فوخ ايهدحا نييجول اهنم نيعرغيو

 ماتم د طماطم ىلملا ليقك ةرخآلا ىف مهيلع لابو نوكتق اهيلع ركشلاو

 ةافاكم نوكت نا اًوذح ىاثلا هجولاو (ءجددلل مغ صااثثال داع طالت 0

 امك داعملا ىف مهلامعا باوثت كلذب ضقنيف هل مهتعاط ىلع مهل عت هللا

 ©6) آنه7. 10, . 65) هس. ر 2. ) لعد. 30, 33 0) 160.

 14, 2. ©) 6 هطظ. 32,

 1) 7. ةئيقاعلا -2) 2. لشا. 83) 2. ليك هس41 لايكا - 45+ ءاذما.

 1 ما مزأول. 95) 12 ةعلط هديوبب نأ.

 7777700500 را ع
 ا ا ا ا ا وج

 هيفي نه نيس لب

5711000 



 , حت نص
7-7 0 
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 اهبأ/ ماوتلالا ىف ثلاثلا بابلا

 مد د)١0 ميكلمل لوقك نيرادلا ىف بقوعو نيتبشوملا ىع طقس مهنه هللا

 برسضلاو (4 558 >دوذم محا اززارج درج ايد مامذ دكت يكل ئاقدو 0

 212١لا لقم ممالا ,رئاشع ةلمج نم ةريشع ىلع هللا ةمعتن ثلاثلا

 اماو تاءاط كلذ بسح مهمارلاو مع 777 2573 ىنعا 7315137 التو 777لأو

 775 503 عئارش اماو هللا بانك ىف نيبو ةمولعبف 772لاو 7373لا عئارش

 (ق مايحإت دم طررو طابور مورزم دمدط دودو رث دصرع مد د5 ت23 باتكلا لوقف

 باوثلا ليزجو ايندلا ىف ةمعنب هللا هصخ هللا ءاضر ةاغنبا اهلمكتسا نمف

 :0:8 نع باتكلا ليقك اًدشرم اًبلو وا ىقطصم اًيبن نوكيف ةرخآلا ىف

 (مطخرب درر درجر روك ممدريذ رذ دوصصا مهردرت دانرلما دوال ممرداق تطال

 ددد تلضصد تدمر  هتمارم مرا تما دروب ماكان ازد مالطم هااتدتا لاقو

 ةلمج نم ظقس اهب هللا ىصع نمو (4 تصدت 5 اددزم١ مص مالو تا

 تسملع امك ةرخآلا ىف ميلأ باذع ىلع لصحو ايندلا ف ايلعلا بناوما

 نم صخش ىلع هللا ةمعن عبارلا بروضلاو ('هيعباتو 572 ةصقأ نم

 نيقطانلا رئاسو هتليبقو هتريشع رئاس نود اهب صوصخ سانلا صاخشا

 ملعلا مهلم ميكح وا ةمالا ريبدتل فلختاسم ىلو وا ىفطصم ىبن لم

 هلل ةدثاز ةعاط همزلي اهنم ةمعن لك ىلعف كلذ هبشا امو ىارلاو مهفلاو

 هدازو ايندلا ىف ةصاخلو ةماعلا معنلا ةليج هل نيماد اهاتو نمف رعو لج

 صرح مدد داا» مذ مدس جز رب الدان) هلرقك اهيف ةريصبو اهيلع ةوق هللا

 درت حممازد هز هدمذرب ١) ضردرلا هطددد ددزد تمارا مري وذ ممدذ ماج ناخد

 "صدد 155 مع ىلولا ليقك ةرخآلا ىف باوتلا ليرجو (075 5625 "تاق زل

 طقس اهب هصخ ىتلا ةيعنلاب هللا ىصع نمو (مطاتت رتسد رث ددقد مازبكت

 4) 1ءمامو. 8, 18. )5  لوض. 21,19. م طون 106,981. 80 7
 44,15: 4 ظو 158114 2 1

 1) 32 دلو 2. دعابتوا
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 ماوتلالا ىف ثلاثنا بابلا ام

 ١ سانلا عيمج ىلع هللا ةمعن اهنم لوالا برضلا بورض ةعبرا ىلع نيقطانلا
 لشفتلاو مءايحاو اذيجوم اًثيش اونوكي مل نأ ('دعب مدابجا ىهو ةمع
 عمزلت كلذلو باتكلا اذه نم ىناتلا بابلا ىف ةركذ مدقت ام ةلمجع عيلع

 7١ #65 اهيلع ىرج ىتلا ةيلقعلا عئارشلا ةلمج ىقو .ةماع ةعاط اهنع هلل

 | "ىلع اهمزتلا نمف مع ىسوم دهع ىلإ هباحصاو 2099 دنبو )او "للا
 ا” 15 نليلا رئاش نود ةليوجخمعنب_هيلحا هللا لشفت هلل عاظ .اهلامك
 1 ىلا #3503 لثم ةرخآلا ىف اهنع باوثلا ليزجو ايندلا ىف ةدئثار ةعاطب

 ا ىصع .نمف (مدط مدحت ددام د ردم >دد»م همددم محا 5+ هل هللا لق

 ١ ناويلل ةجرد لفسا ىلا مهلئاضفو نيقطانلا ةجرد نم طقس هتيعنب هللا

 | ود 5 >7 هلوقك ايندلا ىف مثاهبلا مكح هبكح ناكف قطانلا ريغ

 00 برضلاو (0 235د» اثنا# 537077 هلوقك ءالبلا مظعا ةرخآلا ىف ديكحو (5 275

 )7 ىلع معنا ام وح ممالا نم (ةظماو لئابقلا» نم ةليبق لع:هللا ةمعن قلثلا

 - ىرابلا مؤلف ماشلا دالب (* مهلاخداو رصم نم مهجارخا ىف ليئارسا ىنب
 5 لعب ةيعمسلا عئارشلا ىو ىلوالا ةعاطلا ىلع (؛ ةدئاز ةعاط اهيلع عت

 1 هصخ عت هللا ناذل اهمزتنا نمف ةيلقعلا عئارشلا ىلع (ة ههيبنتو هحيكات

 "ام لثم هتليبق رئاسو متما ةعاط .ىوهس ةعاط اهيلع همزلي ةمعنب هللا

 | ١ مهلضفف (205 ادد د >5 طممبد رع خذ م مع 1205 لاق نأ 25 مدان اندجو

 هينبو (758]1 هون (لحن ةمدخل مهنم صتخاو ةغباس ةمعنب هلأ
 ا

 7" ىبصع نمو ةرخآلا باوت ليزجو ةمالا رئاس نود ةدئار عئارشب معرمأو

 «) ©ةصم 1ةر .٠ 6) 2و. 30, 0. هه لهو 33,11. )0  طاع 32,

 1) 2. اونوكي نأ مهملع دعب. 2) 1). ةةيحلتد )8  82: .ءاطعاو.

 00 مزال. 0) ظهدئلا 16 1. ]ل )6  ظسطلغ 18260. .0 )42 

 دمع كن ودم قوص 0ع وطعم لمد عبد لوم 1سم ةواسع#» آ[012عم هن

 1كلوصلم هوعط عع وعموم هن, مو ة1طصب 221551ةعووم نص0 هد ؟29ة]ةءطق#»

 هد ععمط "وعاأ 70.



 و
 اود مازننالا ىف ثلاثلا بابلا

 ارقي الو هتحايصن ىف الآ موقي الو هتيب ىف الل لعقي الو هتيصعم نع الأ

 هنبحح شارف ىلع الل لقري الو هتبيه بوث الا سبلي الو هباتك ىف الا

 رفي الو هيلا الا سنأي الو هركذ ةوالح الا هبتني الو هتروص الا ليخاتي الو

 الا وجييالو (:هلذع الا فاخب الو هبضغ دنع الا نوك الو هنايصع نع الأ

 الو .هاضرا: نمع الآ :ىضري الو ةواضر .بجوي (”اميف الا .بضغي الو هلضف

 هناكرخ عيمج ىف كلذكو هل ٌدح نمل الا ىطعي الو هيأ, نع الآ ذخاي

 هنع هالوبم ءاضر ةقفاوم دعب الا ةظحكلب (”فرطي الو امدق لقني (* ال

 هالوم نسحتسي ('ام عيبج لصف كبعلا نم جبقت ىتلا رومالا اماو (*اهيف

 كّلدت ةيفك ةلمج اهنم كل نععمج كقو ءايشالا .(؟ ريمتت اهدادضابو ةنم

 جنم ىنسحتسي ايندلا لها كيبع ناك اذاف اهدادضا ىلعو اهيقاب ىلع

 : مكلف ابق ٍقبعن ردق ("وغص تملع (”كقو انفصو ام لتتم جيلاول

 دمعن ميظع ىلع كنم هتفصنا اذا (ةانفصو ام لاثما نم عن هلل كمولي

 (' كلبق
 سداسلا لصفلا :

 ىلع ىل نيب نكل ةيافك تحرش اميفو هتركذ ام تمهف سفنلا لآ
 ىلع ةعاطلا لضافت نأ لقعلا لاق عت هلل ةعاطلا لضافت ىنمزلي هجو مك

 ىلع ةمعنلاو ٍجيلع ةمعنلل صوصضقلو مويعلا قيرط نم فلتخ اهلقأ

 1-1) وهط]غ زص 0. 2) 10. اكرر درصصرد حرج هذ دصصت مذا. ؟611هنعطا
 طهأ هم هءلذع 8) 0. بوجو ىل 44) اوطلآق

 ص 1. )5  0. 2. ه”80. 6) 2. 85.د-ابم انكذ. 35) 2. فل

 قه) "هط]غ ذض 2. 9) 0 امكا١ 10) 1م ةنةوورص آعةمتغما هذصل ف
 8ءاممزطغةطام»» دع لمص 1835. طوومد 06م5 طقمفق ع. 1م ةءطخوا هت عودوا 2

 ىممزقم» 016 18358. ؟ةعطقاةدستسسقوس»1 ع ممعط» ؟هسفسأه هتك 918 1 1ةذعطع 0

 (ةرحمممم, آل20 عمجون0م 016م6 ؟ةهمتوسفوم هز20 ةوطع ءطق١ض هلع قةمءط كانا“

 ١ سدت عماط ملم 1 هوؤؤةرلصتق 0من ىطقعءطوزطو»» نع ذطتخو 08
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 مازتلالا ىف :تلانغلا بابا نبع

 ند هالو اذا 'هاليص-ىدي. نيب اهب زيشي نا ايذحلا لا“ كيبغ ىحا -نم

 هلعفو هلوقب هالومل هتيدوبع ('دارفا هنمق كبر كالوأ ام ضعب ليمثل

 ١" نبي كماقم ةّدم دل فوشلو ةيعرلاو. هنظابو كرفاظب دل داهتجالاو ةكيصنلاو

 7 عضاوتلا اهنمو كاري ومم» كالوم صعت ال ندا ضعب لق ام ىلع هيدي

 0 ةيز ىف هيلي نيب للذتلاو ةريمض نطابو هلاعفا رهاظ ىف دالوملا عوضخلو

 هليل ىف هل ركشلاو دنللو هداقتعاو هناسلب هل ميظعتلاو لالجالاو ةقالخاو
 "وه امب هيلع ءانثلاو هنساحمل ركذلاو هرهجو هوس ىف همعنل رشنلاو. هراهنو
 | ١ نط 1 انجي دعت نس ةمئاني تنل للا عواسللو لها

 ٠) ف هننت نارفغو ذنع ءاضرلا ى اًمئاد هيلا ةعارصلاو (* هتاضرم ىلا اًبرقت

 1 ءاهتنالاو هرمآأ كنع فوقولاو هفلك اميف ريصقتلا نم فولو هيف ةبكملاو

 00 دكقل ةراثكتساو (©بونتلا نم هل فلس اًمنيف © دتوفلاو هاهن امع
 ١" هدهجل لالقتسالاو: همزلي ام بناج ى هلمعل راقتحالاو اهماظعتساو
 7 ىف ةالوم © ةلالج دنع هنيع ىف هرحق رغصب رارقالو هبجاو ىلا ةفاضالاب
 ” انوضخو اوشخ هيدي نيب © ءانحالاو دل (© عوكرلاو دوجسلا .رثكيو هسفت
 | هدعبشا نآف اهيلا هلقني لاح لكب ىضريو هجتاوح عيمج ىف هيلع لكوتيو

 ْ ىف هروجاي الو همكح ىف هيهتي ال ربصو ىضر هعاجا ناو ركشو دمح
 ةهنم نسج امم» هالتبا ام لنع هقّدصو كلبا اهب هاليم نم عئنقو ةثاضق

 هقالخاو هحراوج تاكرح عيمج ىف هيلع ةيدوبعلاو (6قرلا راثآ راهظأ
 هرابخا الا عبسي الو هراثآ ىلا الا تفتلي الو هالوم ركل اع

 0 ا در ام الا معطي الو

 .1) 0. ضاصتخا. 8) 12. اصرحو 0. امي تاثحالاو. 2 83) 8. هاضر

 2 1". هناضارم. 4 8. 1". هللز. 5) 0. ركذتلاو. 6) 0. ل

 رزقا )8 2. طرقا )8  00 عوضتلوب 9) مط. 17. مدمج

 هدف ةاد»مكإمبا١ )10  ١ 0. ةعاطلا 1. ةعاطلا راثيا اضيا.
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 | ظ ماوتلالا ىف ثلاثلا بابلا

 ىعمجاف كيلع هقارف رسع ام قارف ليهست تبجا نأ كلذكو نينفآلا

 دنع كل لصحت ىتلا ةليضفلا نيب ام ةنزاوم ىف كنهذ ىلمعتساو كبل

 قرف كيلع لهسي كلذ كنعف هنفلا ماود دنع كصخن' ىنلا ةليذرلاو هقارف

 هقارفب ىل لصح ىلا ةليضفلا امو سفنلا تلق كقالخا مومذم نم رسع ام

 كسفن ىوكسف ةليضفلا اما لقعلا لق هماودب ىنصخت ىلا .ةليذولا امو

 اهئاوهش ةمرصنملا اهثاذل ةصقنملا رادلا هذه ردك ةملظ نم (' اهتحارو

 (*بابلا !ذهو اهب مُمهتلاو اهل ىعسلاو كرارق رادب كزييمت ةوق كلذ بقعيو

 كم رتاوتق ةليذولا امو كتايحو كناجتن اهب ىنلا لئاضفلا باوبا نم
 نلصو ول ىتلا رادلا هذه ىف كبلاطم توفب كنزح ماودو كمغ فعاضتو

 كريغ ىلا وئاص وه ذا هعم (” تابت الو هل ءاقب ال ءابه ىلع تلص+أ اهيلا

 نيلصن ال كتا فيكف كل لصحت ةرخآ الو كحيب ىقبت ايند الف ةلاح ال

 تركذ ام تيمهف دق سفنلا تلق اهب كدهج لوط مم اهنم كبلاطم ىلا

 هللا ءاش نأ اذه لبق رسعي ناك ام فارف كلذب ىلع لهسي نأ وجراو

 العاط نذ نلمت اه ل ميحايب يالعلا هوجو نم ايناق (*اباب دز نكل

 عيمج كقوف نمل ىموتلت نا وه ضرغلا ةلمجو رمالا كالم لقعلا لذ ىبر
 ايف "بسنلا (© توافت !ذا كل كنود وت نم مرتلي نأ نيحيرت ان

 امب كيلع عت هللا معن ىلصح لقعلا لاق انايبو احرش ىندز سفنلا لآ
 اق

 ككولمم ىلع اهلثمب نلضفت كنا ىيقوت مث كصخي امو كريغو كمعي

 هنيحبقتست امو كقلاخل اهيموتلف كل هنم نينسحتست ىتقلا هوجولف
 تركذ ام تمهف دق سفنلا نيلق قكقلاخ كنم هنيكبقتستلف كل هنم

 .رسحتسُت ىنلا رومالا لقعلا لق اخورشم هليصفتب. ىلع لصفتف المج ىف

 100. ايتام: )ظنا لصا 7 ليا 8) 0. كنا
 4) 1. ل1. انا 5) 0. 2. طالطللط هدم طظاللظت ةسعط 1. ةءطماطأ 8

 121185816861 ا 1.
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 مازتلالا ىف ثلاقلا بابلأ ام

 دعب هتعاشبو ءاودلا- ةزارم . ىلمتحاو ٍسالعل العلا ةقشم . ىلع. ئريصا اخ :تركذ

 ' 1 لذفلا امي نسفنلا تلت كين ةعنلأ ىذلا كسلا ءاذغلا مسح

 قيلع بلغ ىذلا ىمذملا قلُحلا وه لقعلا لك (' هثدهعو هثغلا ىذلا
 - ىلو سفنلا تلق كتأشن لوا نم هيوقت ىتلا هداومو كرما لوأ نم
 / ىالخالا اما لقعلا لق هيوقت .ىتلا داوم ا .امم فلكلا اذه قالخالا

 ” تاذللا بح امهدحا ناقلخ اهأشنمو اهلصا نكل ةريثكف كنم ةمومأملا

 " فقلخكلا اذهو كنلب جياود ( رئاسو عامْإْلو بارشلاو ماعطلا نم (: ةيمسللا

 " بح قاثلا قلكلاو كدسج وهو هتغلا ىذلا وسلا كراج نم هتبستكا

 'فاصتالا .ذلق ىلع كلمحيف هفئألاو وهزلاو ربكلا» بِجُعلاو فرشتلاو ةساّئرا
 ١ نيذلا كنايج نم كيف بستكم قلكلا !اذهو كدنع ةيعنلا بول

 ' بجي ىتلا داوم امو سفنلا تلق كبرقأو كنتوخا ىعا مانبي .تأشن
 1 بارشلاو ماعطلا لوضف وهف لاا قلكلل ذارم .املو :لقعلا لك .ىع انسخ

 ' وهن قلثلا قلل داوم امأو كلذ دبشا امو ةححلاو ةخارلاو مىنلاو سابللاو
 ' قانم ةماركلاو ءانثلا بحو عل نيرتلا» سانلا طالتخا ةرثكو مالكلا لوضف
 1 راقتحالاو ايديا ىف ام ىلع عتبلغو. ةيوينللا بساكملا ىف ضل ةسفانملاو

 "> كضصرحو كقوش نم تركذ ام ناك ناف كلذ هبشا امو ماصقانمل ظفخلو مهل

 | ل ركذ اه كح (" فتق ةقداص قيلع هللا معن. .قحب ةليدأت.لتع

 تلق العلا نم رختأ يلع لل _ءايقزل بخ هدهج عيمجت كالخألاو .داولل

 ىلا قيدشرا نكل هل ىتغلأ لوطل هقارف ىلع رسعي امم (ة اذه نا سفنلا
 ٠ عطق (لهستسي لقاعلا نأ تملع امأ لقعلا لآق ا ىلع كلذ ليهست هجو

 0000 كاع عل اد مضيا» ني ةكج لقي تاسعا ني وسع
 : نيب ام لصفو نيلال نيب ام ىف 4 لصح ا!ذأ هتاضعا رئاس ىف اهراشتنا

 1) 0. ةتقرعو. .02-2١ ةينادسلا . 3) 2. كنلب عماوجو.

 4) 2. 55088. )5  1". هتقرافم ىلع بعص. 6) 0. لهستسم لقعلا.
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 اا ماونلالا ىف كثلاتلا بابلا

 ناسحالا لها ةفاكم نم هلقع ىف هبوجو فقحت امب هسفن بلاط اعرئاوتو

 اذاف «دنع هنتم ميظع ىلع عت هللا ةفاخ راتخاف لدعلل راثيالو .ناسحالب

 عوضللل همزل دنع ع فلاقل ىنغ عم (' كلذ نع هفعض هبلق رصبب ىَّلر
 هل. مصت' اهب ىتلا لاعال ىع ةلقع بلاط مث هسفن ىف ةناهلاو لّدذتلاو

 فقيرط ىلا ةلقع ههبنف هل ةناكلا نع اًصضوع نوكتل هللا ىلا برقتلاو ىقلولا

 كنا كنيقن ىف تبثو كدنع متص له سفنلل لاقف كلذ ىف دشولا
 اهل لق معت تلاق هننم ميظعو هناسحا ليزجع ةكولممو كقلاخ معنب ةنهترم

 لق معن :سفنلا تلك كيلع'دلل بجي ام. صعب يبت كبل 0٠04

 ىلع ربصي الو هيلا :كقوش رونف عم كلذ كل ِمصي فيكو لقعلا اهل
 الف ةكصلا ىلا قاتشي ال نم اماو ةكصلا ىلا فاتنشا نم الآ ءاودلا ةراوم

 ديدشل ىقلقو يكول قوش نا سفنلا تلاق العلا ةقشم ىلع ربصي

 لقعلا اهل لق ( اًديكأت ندر نآلاو يلع نر فح نم ىننكمأ ام ةيدأقل
 ناكنأو جالعلا كيف مجاني نا كشوي الف تيفصو اميف ةقداص تنك نأ
 بذك اذا ليلعلا ناف كسفن آلا يدخ (”مل نوكذ ام ريغ ىلع رمالا

 ليلعلا ىلع فعاضتيو هءانع بيبطلا رسكخو هسفن شغي امآ بيبطلل
 اهل لق هيف روتفلا وأ كلذ ىلا فوشلا ىنم ٌيصي فيكو .سفنلا تلق هواد

 كمزلي ام ميظعب نيقي ةحصو ملع دعب كلذ ىلا كقوش ناك نا لقعلا

 كبطغ هنغ ىخارتلا ىف ناو ةنم كنتفاط ىف ام رغصو ةفاكملا نم هلل

 كضرحو قداصأ اكقوشف كتايحر كحاجن هيف كداهتجا ىو ككالشي
 بيذاك قوشو .رثاف ىضرتخا لاز'ام سفنلا كسلا“ بكاك وهص 31و 000
 ملعلا فيرطب ىل نيبت ىتح مايال مدق ىلع ةفلاسلا راثآلا ىنقهبن تنم 7

 ليلدلا فيوطب مت اَلوا ةعيرشلا هيبنت قيرطب هتققكاف هتدركذ ام ةحاص

 ام نك نا لقعلا اهل لق اًقَقحم ىصرحو اًمداص قيش داحف ند

 1) 8. فلاشل غمطعلل 2 2) 0. ليكان ال يوب الي. 00 1١0
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 مازتلالا ىف كلاثلا بابلا 5

 20 نكل انفصو ام ريغ ةعيرشلا ىف (' بتارملا' باكصأ تاجرد ىف دجوي دقو

 ' 0 لطعيو انل 6 ذعفنم هل انركذ قو هّمألا روهمج رثكا هيلع دوجوملا انركذ

 7” اه فرع اهنم هطح برقي ةلزنم اهيف لجو اذا هنا كلذو دىشوتسا نمل

 ١" البترملا نيبو هنيب ام دل نيبتيو اهيلا ءاقترالا مارو بتارملا نم اهيلي

 - هيلع لهسا كلذ نوكيف جيردتلاب اهبلا دوعصلا موريف (” بئارملا نم ايلعلا
 سماخل لصغلا

 لاوسلا فيرط ىلع ىلقعلا هيبنتلا هجو نيبن نا انل ىغيني دقو

 ليقنف. انيولطم. وضولاو نايبلا نم كلذ ق امل بابلا رخآ ىلا باوسإلو
 وييمتلاو هتفرعم ىلا هلقع طسوتب ناسنالل هللا 'ماهلا وه ىلقعلا هيبنتلا نأ

 ةعيرشلا «ذهب ىحكتعا نمل عت هللا نم نوكي كلذو هنمكح راثآ نع

 70١ ليصولا ىف اترّشتم ناكف هزييغ ةكصو هلقع ةوق ةياغ ىلا ءاهتنال لنع

 50 مول نم (*هبلق غوفاو هيلا لئاضغلا تاجرد ىف ءاقترالاو هللا ءاضر ىلا

 | 2هيبنتلا ضرغ ىلا ناسنال لصي اهب قتلا رومالا اماو اهلغاوشو اينذلا
 فقدصلا ناسحتسا لثم نيقطانلا ليقع ىف هللا سرغ اب فقحتلا ىهف ىلقعلا

 ناسحالا لها ةلفاكمو روجعلا نم روفنلاو لدعلا راثياو بذكلا حابقتساو
 ةملاسمو مهل مذلاو ةءاسالب ةءاسالا لها ةتاكمو مهل وكشلاو ناسحالب

 تايسلاو باوتلاب تانسللو دمخاب معنلا ةنزاومو هيلع لاضفالاو سانلا

 نيبنذملا نع حفصلاو باقع ىلع باقعو باوث ىلع باوث لضافتو باقعلاب

 فيرطب ناسنالا سفن ىف فراعلا هذه تحكص اذاف عتبوت قدص دنع

 (6فيرط هللا هَمَهْلأ نيف زييمتلا ىبرق لقعلا ميك ناك هزييمو هلقع

 اهماودو اهترثكو اهموعل كلذ هنكي ملو هلقعب اهليضحتو اهطبض مار اذان
 11 0: 2. نمادلا 2) 2. 1. نمل ةميظع. 3) 0. بهاا]ملا.

 4) 0. 7212:1 2021 هنبو 209820- غرفأو. طلو نطءلوود 1188. خوفو.

 5) هه هدشرو فقيرطلا .
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 | مونلالا ىف ثلاتلا بابلا

 حدد رورت حدودربد رص ريكرب مدق طدرك مدد ذرب دحرت مرج ةااهدانوم هاتداد

 خجردلاو (0 حددطإل حاجب مدرج دضال مدص طددذ هدد ذرب مطس دج حرب

 ةعاط اومرتلا هنا الا هركذ مدقت ام عيمج ماسوفن ىف خص موق ةنماثلا

 نيبهذملا نيذه يبق انيب لقو ةرخآلاو اينحلا ىف هباقع نم اًقوخ هللا

 باقعلاو باوثلاب اونقياو ةعيرشلا اوققح موق ةعساتلا ةجردلاو انركذ اميف

 ريغ هلها وه املو ههجول هللا ةعاط اودصقو اًعيمج ني رادلا ىف اهيلع

 مل قبيح ىم' كاسفلا علخدف تانلطلا تاحسقمب نم اطلس 00

 مما لاقو (5 سدود ردات رياد» ندربد» مرج هدردر ميكمل لق ام ريظن اورعشي

 مكل نكي مل ول هذيمالنل لضانالا ضعب لاقو (© مددت مدوم ددرب» صوب

 نم كشا وه امو هل ليفت بينذلا نم ٌدشا وه ام مكيلع تفخل بونذ

 (4 د5 مدر طذ 5 مدررر» باتكلا ليقك بجعلاو ءيربكلا لق بونذلا

 باقعلاو باوتلا نم عمزلي ام عيمجو ةعيرشلا اوققح موق ةرشاعلا ةجردلاو

 ميظعل هيلع هللا تابجاو جهيولق (؟ نرصباف ةتلفغ نم اوهبتناذ نيرادلا ىف

 ىلا اوعراس لب باقعب الو باوثب ال اولفحي ملف ميلا هناسحاو عايلع هنابعن
 هنع مترييقو هب عتفرعمل اصالخاو اقوشو اماظعاو الالجا شبر هللا ةعاط

 نيذلا ءايلوالو ءايبنالا ةبترم هذهو ةعيرشلا لها تاجرد عفرا كلتو

 ملاوماو مدالواو تسفنا (© هوبحوو دودقاعو دورجاتو دودعاعو دلل (* اوعيابت

 لوقي متنعو عاسفنا نع هل اونمض امل (ةراجيالا كنع اوقدصف (“ خناذلو

 هيبنتلا (" ةروص هذهو (© صدر طرب هدددد سدد درو 5 مدرب باتكلا 1

 اهل نيدقتعملا (' بئارمو ةعيرشلا بتكب ملعلا لها تاجردو ىجيرشلا '

 6) قكطقأط 1, 2. م) 180هء1ه8. 10, 580 )2 1 2 1٠
 16و 5: )288. 50,9 : 0

 1) 1. راصباب أورصباف . 2) 1. اوعباب. 83) 1". هل اوباهو.

 4) 18هطلغ ذص 0. 1 5) ىل' عاوعد. 2. «ا58. 6) 28. ذوق
 727(, 4 بهاذمو .
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 لذ عمايل همداثا .لأقو (6 مددكرح مرقد طصص دموع رطح د تاالاتت تضاقالا

 دردد ربحا يسبح لأقو (5 مدرب ربط دريرع ردك تدمضيب ددارب ردح روم ماكان

 كد روبحدو رخل مدد ربك مرربل مروح نبذ همرطحم دو دد هالو هات

 (4 مديب ديد درر د ح:مروك حكربو ديبحط مدماب دسب ددم دح مص لقد(« دد

 ! ممكن مميبد ريذ مري لأقو (2 مكربح متدطازتت رمد هدداوم 5 مال لقو

 00 مذيب يجود دمرت مصدرج دزيبحم مهددحإ لقد (/5 مدمصذ مايزيد صلت

 م د دي بدوذ تطرب هلوق اهنمو (7 حنرب رويددطل مرودصك مكربل هكر

 تبت موق ةعبارلا ةجردلاو هفصو ليطي امم كلذ لثم ريتكو (# دحيم

 تلام مهنا الا ةرخآلا ىف باقغلاو باوثلا ةقيقحو ةعيرشلا ةذخح عاسوفن ىف
 7 نوديصي كياصم ةعاطلا لاعأ اوذختاف اهتوهشو اينللا بح ىلا هسوفن جب

 > قو مابيلقب ال عاتنسلاب» قنطابب ال عرهاظتي ةعيرشلا اومرتلاو اينحلا اهب

 ةجردحلاو ( تدرب حاج زتدمدل دددجد صرخ ميغ هانت “6و ليق ملثم

 باوثلا ةقيقحو ةعيرشلا رما نم مدقت ام عيمج مل حص موق ةسماخل
 اوموتلاو اينللا بح ىلا عسوفن عاب تلام (' هنا الآ ةرخآلا ىف باقعلاو
 اكو .نللنلا نم: ءانثلاو هللا نم باوتلا .اولانيل اهمازتلا اودصقو ةعيرشلا
 7 ةجرتلاو ىفخل كرشلا وهو ءيرلا باوبا نم باب وهو اهيلع اينحلا .ف
 ' مهراتيا» اهل اًبح طقف اينحلا ىف هللا باوك لاعب اءدصق موق ةسداسلا
 | موق ةعباسلا ةجردلاو ايميعنو هرخآلا بارت ةحصب عليج عم اهتاذلل
 "'ءاجر هلل عتعاط ىف اودصق منا الا دكذ مدقت ام عيمج مهل (: مص

 ' كلذب ىنعا هتاذل هلل ةعاطلا هجو اولهجو ةرخآلاو اينحلا ىف هللا باوك

 7 مجرب ذيب مع انلئاوأ اولق هنعو طقف هلغا وه امل اًماظعاو هلل اًمركاو الألجا

 ' 6) اكعل 3, 21 5) 3,18. ه) وق. 66, 24. 04) و:
 000 31,20 ) تةهعط. قر 1. /م) 368. 64, 5. 9) طوس 12, 2.

 70 85) وو. 58, 8 2 لول. 9,

 7 3) 8 15. سلنلا ءانثو هللا باوك اودصق انا 2) 2. 8: عيمجب اودعز
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 3 ماوتنلالا ' يف .ثلاثلا :باببلا

 مظتنت ام ىلا هقلَخ داشرا بارا هللا نا كلذو هركذ مدقت نم بهذم نم

 ننسلا نم عقفاوي امب قتسايس ىلع ىنلا هبنف ايندلا ىف علاوحا هب
 ريغ نم (' هعنس موتلثو هرما عاطيل نيعاربلاو تابالاو مالعالا هللا هاطعاو
 راجباب ٌدرلا نم يلع ام نيبن نا ىرنو باقعلاو باوتلاب قانم فيفحت
 نم ىنساو ٌّلجا عت هللا ناف ةعنامملا ىلع اما ةعباتملا ىلعو ةعنامملا ىلع

 اًدشرم ناك ناو .لقي مل ام هنع. ليقيو هيلع :بذكي نمل ةداعلا كيدن ١

 ىلع هللا نم ىبحولا لوزن سيل نا لجو وع هللا ىلع هبذك ىف
 ليلدلاب مص ول ةعباتملا ىلع امأو هل ةداعلا قرخ نم رسعاو بجاعا ئنذلا

 فوض ال عتا هللا نال بجإو هلوق ىلا دايقنالا ناكل كلذك هنا حضاولا

 هافطصا نمو داشرلاو ىدحهلا فيرطب لهاج دي ىلع ةرجعم رهظي الو ةداع

 .لّلقن نا لهأل هيدي ىلع مالعالا روهظ دعب انريبحتو انداشرال هللا
 هلوقك ملع ريغ نم ناطلسل وا سيئرل كلذ انمزلب دقو انريبدتو اننسايس

 ىلع رجعم رهظ نم فيكف (« ددررصد ذرب حازلازز حرب تذرح) درج ذذ مرو ح١

 دج ميكلمل لق هلتم ىفو ةعيرشلا مارتلا ٍهمزلب نيهجولا ىلعف هدي

 دنع مص موق ةثلاثلا ةجردلاو (5 د5 ندد حاطصد) مددت ه>مطق

 هذه ىف اهب هقلخ داشرال عت هللا نم لصف اهنا اومعزو ةعيرشلا ةقيقح

 باقعل الو ةرخآلا ىف باوثل ال طقف ملاعلا اذه ىف مهتسايسو رادبلا

 ايندلا ىف باقعلاو باوثلا نم ءايبنالا بتك ىف ددرت ام كلذ ىف عطلغو
 هصردصد حاج حوش ىف هنغ هللا ىضر مجرم 55 لفنجحا ىكقو ةرخالا نود 0

 ءاينبالا بتك ىفو موقلا الو» بهذم داسف هيف نيبتي ام ركذب (6دتاتت
 د حرب هد مع ىولا لوُق اهنم ةرخألا ىف باقعلاو باوثلا نم ةيوق راثآ

 هلوق اهنمو (0 رد حرب حرم حرب مذرلز 5دذ طرب مدوررمد مدحت حاسطروس جاسالو

 نر طم. 24, 21.00 5) 8ر5. هه. آمي. 26,3 2. 2 4) 18هه195. 18, 14

 1) 0. هنابأ .
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 مازعنالا - ف كثلاثلا بابلا عب

 "0 ججصرلاباصصا مهو لم نيخح قلل عم ليملاو نطابلاو رهاظلا

 ١ نع هللا باتك ملع اوقرو موق ةرشاعلا ةلزنملاو مارج“ اورج نيذلا حهد»دلاو
 . نمو ربدورب مطرد يدرب (* 2و هلوصأ عورفو (' هحورش عيمجع مع ءيبنالا

 نيف ركذ ام ىلع جمددلاو موودلاباححا مو © حاسردلا نم مقنع للبق

 ١ ماوجرإ مدوجرط ريوس رياوبوججط مدمحأ ةدامم مدرمص طدد ممم : مجم مدعم

 0 [ةربموخ ماكرو ممددح سرير مذردرد تمرد >تريبذ مدمر حديجححلا مديجددذ

 ٠ لززولا زج «مرجز دززنال زد م5 هاددامزإلا هاددمد»بأ ماكانت مالطا ماك

 مكمم مج ظددروم ديعصنلا ماطدص رك ريوساط مزدصم منجا تطاول ايف

 ٠ ةييصاتبأ هرتطل ]750مدجلا رتاالطاط مام هنا محات زد زازا بذم رد مكرر

 ْ ١ إ ريوربج» د دررزدكيب د5 ديبحر رد ررمال ركذ) ايح) رذ نما“ ردح تمل ذات 0

 | ١ كورت ذذ حعصر طوعوصد رح زازتطالا 3 مدت مال “0 درت رد دوركم دج ذيصضدت

 0  مكوعو دو درعم نط حمو طييجطمو رد مزطامل دز صدم در مدرب رح جرس

 0 < قاعم عيج ىلا عجتدرب ردددر وعو ويوم مدرسا وجدد زطاإا جز طرا

 | قف هيلع لمقعملا لقنلا لتصا ىو اهديقو اهلصفو (”اهتيشاو دولا
 | هلل ةغاطلا ملزتلاو اهل مداقتعا ىف ةعيرشلا لعأ بهعاخم اماو انتعيرتش
 | عنم تاوهشلا نكمت نم ليل لمح موق اهلوأ تاجرد رشع ىلعف اهب
 | ممال سلسُت اهب ىتلا ةسايسلا لمح“ اهولمحو ةعيرشلا ضفر ىلع
 7 #عئابط ةنوشخو مالوقع ىلع ىيهلا ةبلغل لاهجل اهب ريلي ىتلا سيماونلاو
 ' قو لمهلل اًبلط لقعلا فاقثل اوداقني ملو ةعيرشلا مامزل اوفقتعي ملف

 ١ ةجردلاو (6 ددذ حرطردتح ميم دذ جادتتصد زهد رهدر» نبذ ميكلل لق قلتم وم

 | كي ىلغ ترهط ىتلا مالعالا رمكنتو تايآلا درا مهل عسي مل. موق ةئيناثلا
 7 ةبيرق الاوقأ اولقو ةعيرشلا ةحص ىف (* اوكش عن. الا اهتيهشل مع لوسلا

 ْ ه) 2ع. 18, 2.

 6 0 ل هيسفن . 9-2) رز“: قلغ 12 0: 0 ل ا رف اهبتر.

 00040 8: اوطخا.
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 مع مازتلالا ىف ثلاثلا بابلا

 يف كلذكو ذاوشلاو ةيطاوتملاو .ةقتشملاو (' ةفلاختملاو ةهباشتملا ءامسالا نم
 نم :كنع "ودار موق :ةسماقملا ةلزنملا» كلذ: هبشا امد لاغفالاو تانسلا

 زاجلا نع ثحبلاو .هلوصا ليصختو : هللا بانك .قاعم ملعب هركذ مدقت

 هللا باتكل نورسفملا 2و هيف روكذملا ميسجتلا لقم هيناعم ىف مككلملاو

 ىنعا ميدقلا لقنلاب اوقلعت موق ةسداسلا ةلونملاو لقنلا :نود هرهاظ نم

 رظنلا نود ماكحالاو ضئارفلاو عئارشلا تابجاو .ضعب مهل لصح حدسردلا
 ىف رظنلاب انركذ ام عيمج ىلع اوداز موق ةعباسلا ةلزنملا»و +ماطلا ىف

 ممفو ةدفاعم لح نود هداوس ةعأ رقو هظفح ىف اودهنجاو -+دطرحلا

 مدقت :نم عنقا ام ةعيرشلا :ملع نم .هعنقي مل موق ةنماثلا ةلزنلاو ةقلاغم

 هنالكشم ٌلحو -+صطربلا لها مالك ليصحأ ىف هسفنا اودهجا ىنتح هركذ

 بولقلا ضئارف نع نولفاغ مو هب رخفلاو كلذب ءانثلل اراقيا هقلاغم عفو
 نم ٌداوشلا ملعب جراما جا اوعطق ىف لاعالا تادسفم نع نومتانو

 تانالتخا اوظفحو ماكحلا اياضفق .صيوع نم بيرخغ .لكو ماكحألا عورف |

 رظنلا اولفغاو تاموصخل ىف عقت ىتلا ثداومل رداون ىف تاياورلا باصضا |
 ةخض نم هنع ثحبلا عامزلي امم متسفنا روما نم هلهج عاعسي ال اميف ا

 ؤعو لج هللا ضرف امو هقكص مزلي اهب ىتلا هطورشو لقنلاو لوسولا تايبآ 0 ٠

 امم كلذ لثم ريتكو هل صالخالا انلوقعب هيلع لالجتسال 00

 ةلونملاو هللا ءاش نا بابلا اذه ىف لقعلا فيوطب :كردي اميف فرقت ظ

 حراوللو بولقلا ضتئارف نم معصخ ام ملع ىف عاسفنا اودهجا موق ةعساتلا
 لوقنملا ملعلا اوققحو هنطابو هللا باتك رفاظ نع اولقعو لامعالا تاذسفمو'

 لامعالا ضئارف اولصفو 5 ىف ءاضقلا (ةاوبترو لوقعم او بوتكملا نم

 دعي ناكم لك لا ننس :فالتخاو نامر .لك لاول نيت 0 ١ ٠٠
 (”لقعلا ةقباطم عم اهيلع ديكاتلاو اهل ةياعرلاو هللا باتك لوصال ةليصختا

 1) 2. 1". ةفدارتملاو. . 2) 0, !اويتكو: 2.12:)5. لكغلا

 1. طلت 10 :
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 ماوتلالا ىف تلاغلا بابلا عع

 نع.ذاك املخ طقف ءاونو رمعاوأ ىلإ ىنعأ ةعي تلا لل ا نئلقلا

 لزانم رشع ىلع باتكلا ملع يف نانلا فلتخا ىناعمو  ظاغلا ةعيرشلا

 '" اوغنقو ددصلاو نجموعلا ضعأ رابخالاو صوصنلا ةعارق خنكمأ موق اهلوأ

 فيرصتو ظافلالا ريسغت نولهجو ىاعما مهف نود (' داوسلا ظفح اهنم

 آوبلط موق ةييناثلا ةلزنملا» (اراقسا لماح رامح ةبتوم ىف مهف ةغللا

 عضاوم ملع ىف محهديج رثكا اولعجم تاكرخل طبضو قتءارق جحكدصت
 .راصقت اوأر موق ةثلاثلا ةلونملاو مد:حملاو طيقنتلا باككا معو طيقنتلا

 ملع ابهيلا اونفاضاو نوكللاو طيقنتلا ليلعت ىف اودهتجاف جكذ مذقت نم
 (4لاضتالاو ىقاعمل فورحو لاعفالاو ءامسالا ملعو (2 اهءاكاو ..ةغللا فيرصت

 ملاسلاو ردصملا ظفلب رمالاو (© لبقتسملا (5 ظفلب ىضام ا فصوو لاصغنالاو
 موق ةعبارلا ةلزنم لاو كلذ هبشأ امو ىفخلو رعاظلاو نيلثملاو نيللاو لتعملاو
 ' ارهاظلاو هللا باتك ىف ةلكشملا فويخل ريسفتب جركذ مدقت ام ىلع اوداز

 ١ ةيناربعلا ةغللا ىف (7 ىقيقللو راجملا ملع نع كلذ عم اوتو ضوصنلا نم

 1) 1س ةزمصع مهد دوغ”. نس ةءطعوت طهطا, هلو 728025 دسم

 2 صك 1نهعغ اطوصسص 702. ”ع]. تمر 8. 2) 7, ل حادطذ»# ةفئاط متو

 اهرهاظ ىلع آلا ةعيرشلا نولوأتي ال نيذلا 51202١ 774 ىلا ةلصتم ةنعل هللا نعل.
 0! 1ن1عوو موس ءةاسعرت طعوع» 006م ق4مطقعطمعتطو» طعمسةطععت» 0ع 10556 اد

 2 قة موو وم ةسلسنم. 8دعطتو معتمسغ طتوع هتعطغ ةنو زكومة مرر 016غ هع ه8

 هس ةتسكم» 866116 ممصصك 502068 01ز ءهمتعوس د02191856ع2062 5ءطقتأ عع

 2 ]ودعاعوص” أم ةنءط دهعط ذعأ 068 ءارق دسصتغ 5ع-

 عمات جوت, عم 2ع 0ع طقتلت عمد - 5ءطعتقأوات : 215762034 تا 1ة0عت 24

 - عاج ةطعومل هد م1ملمءطم]ءدر هطصع لقمف ععمتس عمنو 8603 طقق 205 761-

 0 ةماسءعم, هسعط 1ص لهم !لهموؤةسلستفق 06ه مهد ةطصسعم 218662 16

 2 هلممدملمتس عمم. 5ه]ءطع» داعفه» عتط هع همعءعط طقسقو ةعطع 1616 ذص

 2 عومتعوم 0معدمغ طون ةكدمطعسضءلمس وس همس4 35065. )3  2. 18. ءاكأو

 " اهتينبا . 4) 2. .طباورلاو. 5) 0. فضوب. 6) 2. لابقتسالا.

 2 82) 2. 8. مكحتلاو زاجكملا. 0. هلله كمون. لوا. م. 140, 2.

 ن

 3 يل
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 0..)1. .عاونلا 'نم' ناك ناو. ': 2) 2. كلذ ىلغ. 0 :8) 0. د0
 واق دردرد. 126 قمطوعطمععتطو» وص 0. جمزعغ ةهتعاط 80285 ؟ةطقع 1! 6ال- 1

 4 2. 1". هدمرد ةانق جدةةصق. 3

213 
 عر ماوغلالا ىف .ثلاثلا بابلا

 ىف دصقلا (0 ردود 5د درو ذرب ديرب ريدر رد درب ذد ميج مدذ دعمت مالت

 سانلا لامعا نا صصي كقف كلذك كلذ فا رمالا باب ىف لخاد اذا نوفلا

 ناك نا الع لمعي ىنخلا نأ كلذ حرشو .ىهنلاو ومالا لح نع جوخ ال

 هضرغي مايقلا 'ىلع 6 رداق ىهو .هليغ كرت. (1 ناو ماض .لبع وهف رعطالا سم
 هليع كرت ناو ("بنذم وهف قاونلا نم اًميش لع نم كلذكو رصقم وهف
 بمدددد مطور طربو صط ميم ىلولا لوقك هللا نم افوخ هكرت اذا اص وهف

 لق امك ملاص وهف الدقعم هدصق ناكو حابملا لامعأ نم لمع نأو (8 تت

 زواج اطرقم ناك ناو (مدروردد مددج طدطد» مطرح رورص نس درم كيلا

 نود ارصقم ناك ناو هنع هللا ىهن ام ىلا دوقي هنال رصقم وهف كصقلل

 عمق وا هللا ةعاطل هسفن ةضاير هدصق ىاكو هيلع ةردقلا عم دصقلا

 هلعفو ملاص وهف ةرخآلا ىلا اليمو ايندلا ىف اًدهر وأ هللا ىلا ابرقت هتاوهش

 لاعا نيمسقنا دقف مييبق هلعفو رصقم وهف هللا ريغل ناك ناو نسح

 لثمب اهل فيفنتلا لبق هلاعا نزو نم لقاعلذ جيبقو نسح ىلا سانلا

 نسلخل لعف (ةراقخف هزييمت ةوقو (* هريكفن ىسح اهربتعاو نزولا اذه

 طيب ذود مددسرس :ددد هصدورم مع ىلولا لق ام ريظن كلذ ريغ كرنيو اهنم

 ام تح ىلع ليئحلاو (4 همرود ددوبط همصوودصرب جند هاشم تاطلتالا ٠
 حاسطووج منتو ذد صرب د مع ميكلمل لق اهحرفو لاعالا ىسح نم انيكذ '

 تصح اهلك لاعالا رصح كقف (ءربد حرج) دن حج مازلد ذد ذإل موشح 7 !

 لاما نا نياك قف ميبفلا» نسل نعم نم انيك ام وقو ولاا 0١
 م). ندب 1 29: . ة).طو. 119,8. 0 119,5. -. 0 119,00

 ©) 1:؟ء1هن: 124

 ماقطلم1ق 11 همزتعال هع.

 5ر 2. 1". ديصد دو ةهاتق دعجصدتق
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 0 مازتلالا ىف. ثلاثلا بابلا 0

 )00 يت املأ ناسنالا يي هنالا ةبتلعلا ىمذم اهتاثلز ماسجالا ئاصم
 "ادب هتني مل ام وهو ريصقتلا حابملا نم ثدلاثلا مسقلاو هنم رظحو هنع

 | 0م القل كلل لرب لاهحلو جيادفتسفلا لاجل ن 1-6
 | كسق امإ نيهسق مسقني اذهو كلذ هبشا امو توقلا بابسا ىف فرصتو
 '000 هللا لل كلذب برقتيل نيك كنصق .دنم ناك .امف ايند :دصق.امإو نيد

  مدمد0 دذ ميكخل لوقك هيلع باتمو دمت وهف ايندلا ىف دعزلا فيرط
 0 وهو (:ايند كضصقل هنم ناك امو (« جدو جددد حاظطحود دذر ذديج هددحد

 " نودب ايندلا نم عناق لالخل ىف دعاز هنا هيلع سانلا ىنثيل وأ هلام ريفوت

 ٌْ ىلع رئاج وهو (*لادتعالا ليبس نع ٍراخ هنال ميملم كلذف توق
 ١ نم ءابكلل ضعب لقو ايندلا ىف هبح طارفا ىلع نوكي كلذ نال همسج
 )اف مينلاو مالكا اما نبتلب رانلا ىفط نمك ايندلل اينحلا ىف دعز
 | يكمل لوقك ةبقع ملسا توكسلا ناذ مالكا اما دومحم امهيف ريضقتلا
 0 قامذيود دو مدمكيوج ديوذ دحح ديوطط دحصت ذيع حذو و طر طمدص 58

 ا ياي دلو

 صزنو ةلوقكف مونلا اماو (5 حمربر» بحددحج رجا رد طري رصربرج طرن مصربل حاطانند

 - نأ انركذ امم حص كقف (ءددوط حجج مدد مالط تاطالطل طالط جاناث'

 | نع اجرا ناك ام نال. دصقو ىهنو رما نم ؤلخم ال ناسنالا لامعا عيمج
 ” هلل نإ ناك نأ رمالب فحلي نارام اهل اسر ل ةكيبلا نإ دعا تح

 ' نم غلبتلا ىف (داصتقالا (ةرما عانق اطذاو. هللا ريغل ناك نا ىهنلب ذأ
 |” محو ('ةقيلخل لوا ىف باتكلا ليقك هب (*اًررملم كندجو. توقلا ىلا ايندلا
 0 لاق مث (4 مرييددو رصد مريع يبكصر دحر ردو حجطوو حرجط دصيعس ماصطرجب حمام

 0 داع 24 هز ب17 0 22 010-77 93 61, 6

 : 1( 8وقستغ ههعط 2. 11 هس4 14. 2). + ةرثكاما. 3) 1'.رابتعالا.

 00 4) 2.82. لصأ. 5) 0. داصقالا. 22 6) 0. ريجيتروم هسق دمج

 " 2 2. ةدفلدلا



 "بأ
 8| ماوتلالا ىف ثلاثا بابلا

 ام لعف ٌبحو ءايزلاو : رس .ةللب كرشلا لق اهنع ىبهنملا بولقلا .نضتاوف اما
 فافختسالاو سانلل راقتتحالاو وهولاو (؛ ربكتلاو بجحعلا وهو هلعق. نع ىهن
 سنآلاو هلهاو ريكل ىف ةضغبلاو تتنسلا ىلع هللا نم دراولا ماللتاو ءايبنالب
 ءاضق .:ىلع : طختشتلاو 'سانلا..ى ةالبلاو 'رشلا بخل ؛:نغبلاو دلو رارشالل
 كرشلا لثمف انهغ: ىهنملا حراوملا ضئارف اماو. كلذ لثم 'ريثكو 'ىلاعت هللا

 ام. لكاو  نماننلا نيي :ةمييتلاو .بذبلتا ءاشفاو ةقفاللا  نرامتألا» ةينالع الب

 (* ىهناينا .ىعو نهنع هللا ىهن ىتلا ءاسنلا نايشغو هلكا انيلع هللا مروح

 دصق نم ماسقا ةثالق ىلا مسقني سابملا» كلذ لثم ريثكو ءامللا كقسو

 ماوق ىف ناسنالل هنم كب 2 ىبنذلا كصقلا وهف كصقلا اماذ ريصقتو فرسو

 ىنكسملاو سابللاو بارشلاو ماعطلا ىف توقلا لقم ةلاوحأ ريبدتو ههمج

 ىف هفيرضتو هنراجتو هحانمو هروما ماظننا ىف هيلا جامحج ىنلا مالللاو

 ليق وهو هلاح ماظن اهب ىتلا لادتعاو قي يح لخالاو هناكرح عيمج

 فرسلا ىناثلا مسفلاو . (+ مدررردد مددج طدطد» مجرطردا رووص تديو دن بانللا

 لقنم اهيلا ناسنالل ةجاح ال ىتلا لوضفلا ىلا ىصقلا كنح زواج وتو

 طيب هلوق ىف كلذ نع مع ميكلل ىهن دقو بارشلاو ماعطلا نم راتثكالا

 عاستالاو سابللاب نّيؤتلاب ظارفالا كلْذكو (0 رم دورد اطرد ر» امداد تض

 ميكملل لوقك ديف للؤلا نوي ال (ىخلا مالكا لوضفو ةرورض رييغل نكسللب |
 (4 رج تدرب صورو سرررد» لاق ةعكانملا ةرتك ىو (6 رورو طدرج» ربط حددتد 353 '

 ىلع صرخلو (/ح»د 5 مد»» ماد كلملا ىف لقو (6 جؤدض .مدسدؤ زصص ذ» لق

 (و طدرو صدور دحيررجط ررودص ذرب لوقي هيفو لاملا عمجو بسكلا ةرثك 1

 ىف (”انركذ ام عيمجو (# درد د5 صدد» سذ دس» ممد»» ('كلملا ىف لاو . 5

 «) 2و. 119, 5. ة) طا. 283, 0, 0 10, 19. 2) 29,45
 © 31و 3. /) 126انن.. 16, 9) 8: 28 4 1

 1) ط0 + رضفلاو. >2 2) 8. 1. نهنايشغو نهبجووت“ 500
 لئولا ىكمي ىشلا. 2 .2) 0. ل ةّلملا نم. 85) 2.8. -1- فرضا 0 ْ
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 ماؤتلالا يف كلاثلا بابلا 2

 هتريشع صخب اميف ريصقتلا ىلع كلذ هل اهيلع ةعاطلا نع ةعنلا نم

 ' متلي مل ةعيرشلا (' مزتلي مل اذا, ةعيرشلا كيتو هتليبق صخب اميف رث
 إ هتعابنو هل ؛هناكمأ عم لقعلا هيلا ىدأ ام مزتلي ('مل اذاو :تايلقعلا تابجاو

 ' للتك هنم ىحعا مئاهبلا :تناكو .فطانلا ناويلل ةبترم ىع طقس هيلا

 7 نأكو (« ردحصو ريط صرب رخو طردت طرد ردم رصصإ صوود دا رد

 " رد جددد دودو ذأ ددجبما ديم  جاتربد» دو ديف ليق نم ليبس هليبس

 : (ةدذد تاند

 07 عبارلا لصغلا

 | لزانمو ةعيرشلا ماسقاو ىيرشلا .ديبنتلا ةروص نيبن نا انل ىغبني دقو
 ١ هيبنتلا نأ لوقتف (ةاهل جماوتلاو اهيف جداقتعا ىف قبتارمو اهيف ملعلا لعا

 "اي سانلا نماخ#تا نم. صخش. ىلبع. لجو .زع' هللا: نم دري :ىحو . ىنيرشلا
 | ٠ الجتو الج ابوك اهماوتلا ىلصخ .هبيتيل' ذل ذغاطلا نم منه. هئسحسي
 ” ماسقا ةثالق  نانلا لاعإ مسقت ةعيرشلاو اناسحاو ادوجو الّضفت نيرادلا

 . ىتلا ءايشالا ىو بولقلا ضئارف اهنم نيمسق مسقني رمالف 'حابمو ىهنو رمأ
 0 (© مالستسالاو هيلع لكوتلاو عت هلل صالخالاو ديحوتلا لثم داقتتعالاب مصت

 - عللا نم فوخلو ةعيرشلاب فقحتلاو (؛هيبنب ناهالاو هتاضقب ءاضرلاو هيلا

 | امم كلذ لثم ريثكو ههنل رابتعالو هبتاجت ىف ركفتلاو عئارشلل ظفللو
 " عم ناسللا ديحوت لثم اًعم حراوجلو بولقلا ضئارف اهنمو هغصو لوطي
 ١ منوكسلاو ةقلصلاو مايصلاو ةالصلاو هل ملعتلاو هللا باتك ةوالتو بلقلا

 20١ كلذ هبشا امو ط»اي»انو دلو مدم لعو دايعالاو توبسلا ىف لاعالا نع

 7 ١ حراولل ضئارف  قاثلاو بولقلا. ضتارق . اهلدحا نيمسق اصيا مسقني ىهنلاو
 ه) لوقو. 1, 3. 2) 28. 3,20.

 1-1) #هطلغ نص 0. 0. 2) 0. 2. اهماوتلاو. اهداقتنعا

 0 1 للكتسالاو. 4) ةلاو 189. نص عدوتنام»“. 1" موججيد
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 5 ماوتلالا ىف كلاثلا بابلا

 هزييمو هلقع ىوق ىمف اهيلع هيبنتلا ىف ءاوس دنع نايعمسلاو نايلقعلا

 اهببجو ةفرعم ىع هلقع فعض نمو نيهجولل هسفن اهمولاو اهيلا هبننا

 ناكو تايعمسلا لمح اهلجو طقف ةعيرشلا ةهج نم هسفن اهمولا هيلع

 هجولاو (0حوطاب ججرددمو طد» جريد :ددد مددت هلوقك عيبجلل اًكلاص كلذ

 مالعا هيدي ىلع رهظت ناسنا طسوتب انل ةلصاح ةعيوشلا نا عباسلا

 ىلع نوردقي ال مسارح ةهج نم اهيف سانلا عيمج يوتسي نيقاربو

 ةدايز و ةيلقعو ةيسح نيفاربب عت هللا نع هب أي ام هل مصيف اهعفد
 ربتعا نمف ىلقعلا هيبنتلا نم ةّلبخلو ةقلخل لصا ىف هيلع اورطف ام ىلع .

 بوجوب نقيا فلخل عيبج عم اهيف ىوتسي ىذلا هيلع عن هللا معن
 هبلع عت هللا معن ربتعا اذاف نايلقعلا فونص عيمج هللا ةعاط مارنلا

 عئارشلا بوجوب نقيا لئابقلا ةلمج نم ('هتليبقو هلها اهب هللا صخوتلا
 هيلع عت هللا معن ربتعا اذا كلذكو ممال رئاس نود نم هيلع ةيعمسلا

 نقيا موددلاو ميرتلا لثم (رئاشعلا رئاس نود هتريشع اهب صخ ىلا
 مربدلا عئارش دج كلذلو هتريشع اهب هللا ٌصخوتلا عئارشلا بوجوب

 حارزتدلا ىلع اهب عت هللا معنا ةليضف نيرشعو عبرا ءازاب نيرشعو عبرأ

 هصخ نم لك 5 سايقلا اذه ىلعو مددد حمودرد نورشعو عبرأ ىو
 صتتخي ةعاط عق هلل هسفن مزلي © نأ سانلا رئاس نود ةعنب عت هللا
 لع ععم هيعت ىنلا ةعاطلا ىف هداينجا عم (”سانلا وئاس نود اهب

 كلذ نوكيف هنعن نم هصخ ام ىلع عت هلل اركش هكارداو هتقاط بسح '

 نوكي الو لجآلا ىف هتعاط ىلع باوتلاو اهيلع ةدايزلاو هل اهماود ببس

 هصخإ ام ىف رصق نمو ( طرلدذ :نر دد» 5 :مدددب مصد» هيف ليق نمك

6( 1 0 6( 808. 2,0 

 1) ةل]]و 1183. طقطوت طقوا» 10 582461 ةليبق 2 هليبق وئاش

 83-3) 1"هطاآط ةض 0. 1.
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 ماوتلالا ىف ثلاثلا بابلا نر

 لخدمو ةملقم وم ىيرشلا هيبنتلا نأ سماخل هجولاو وجد د: حدود

 ىلا هتابص ىف ناسنالا ةجاح لبق نم هيلع ليلدو لقعلا هيبنت ىلا

 | ءاسنلا كلذكو هلقع مصيو ىبقي نأ ىلأ هتأوهش عمقو ريبلتو ةسايس

 " هملمذ فغضل لقعلا ريبحت ىلا نوداقني ال لاجرلا نم لوقعلا ءافعضو
 " مهيلع رذعتي الو هنولمتك طسو ريجللت ىلا ةروزصلا تعذف مهل هفاقثو
 7 مل نيف ةبضلاو ةبعرلا ىبطق ىلع ةعيرشلا تعضو كلذلو هيلع فقولا
 ١ باوثلا بجوتساو راربالو رايخالا ةجرد ىف ناك ةعيرشلا مزاول ىف رّصقي

 | اةيندلا. ىف هباوث ناو ءايلوالا هللا ةْفَصو. ءايبنالا ةجرد ىف لصح ىقعلا
 >5 مدد بو حدو جدد يمر مع ىبنلا لق امك هللا ةعاطب ناذتلالب

 7 (5 د5 دحح ذد ظكطصال زد ممل مد مدان مطانخ لقو (< ددذ مصصاصال مامات

 . رونلاب لاصتالا ةرخآلا ىف هباوتو (ء جمد دن تورط جددايط رود: دج لقد

 '00 هلا ليقك هليثمت انبل خوسي الو دفصو انتل تصي ال ىلا لسعالا
 7 طول ندا مح مع ردد ممر دال دصاقرم هصدصتم» ميج هيبز ذم دددحد هب

 7-0-00 دارج دج ص لو (4 مذيوج حددصازتج ردد تهددذنم دك .دمصدا كانط مي

 مدروذيب مميبح ربذ رز لاقو (© حدو دزح دز رح حدمرمذ مذررو يبجق مدمال

 | ىلع توقحا دق ةعيرشلا نأ سداسلا هجولاو . (275  ممرصأ مجزن> مت

 ' لوصا نم لمج ىلعو تايعمسلا و اهبرجو هجو لقعلل متصي ال ناعم
 اوناك ةعيرشلا' مهيلع تدرو نينذلا فلخأ نال كلذ بجو امنأو تايلقعلا

 مهوبيمتو مهلوقع كلذل نفعضف مهيلع ةيميهبلا تاوهشلا ةبلغ لاح ىف

 تراصو ا!دحاو المح كلذ ىف ةعيرشلا .#تلمحت (2 نايلقعلا نم ريتك نع

 ه6 لعظم 15, 16. 5) طو. 64, 11. 6 29:97, 0) ةوعاتم 3, .٠

 6) 28. 31, 7) لعو. 64, 3.

 1) 2. رجألاو.٠ 2) 0. تالوقعملا.
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 077-22 0 اي فو د

 لف / 47

 فيلكتلا طورش هيف نتلصح .نم لكل ماع ىعيرشلا هيبنتلاو ضعب ىلع

 لوالا بابلا رخآ ىف انمدق ام ىلع هل جغبولق تفلتخا ناو ئواستنلا ىلع

 لضفيو ةلاوحا ضعب ىف ريصقتلا ناسنالا فحكلي دقو بانكلا اذهت نم

 ىعيرشلا هيبنتلاو هزييمت فالتخاب هيف لقعلا هيبنت فلتخكيف اهضعب ىف

 لهكلاو ثدشلو ىئبصلل ةدحاو ةروص هتروض لحب ةئاذ ىف :فلتخ ريغ

 ام عيمج ىف هنعأ نوكي ىذلا ريثأتلا فلتكو لفالو لقاعلاو زعيشلاو

 مالا غيملجلا .ىغيرشلا :ةيبنتلا مومح  :باتكلا ,لوقك اقضي امل ١)

 ذد جرذد لاقو (0 دروبد دوبرب دذزل كمرج) مديزجا حاشدؤت هات تف نحدد

 مرسوم مكرصرج مرو جدمم دصدح دارزل تامرمد تدمكرو 1 درو ميج مايجدذ ذيبخرد

 ةعيرشلا ىلا ةيعادلا تايرورضلا نم :عبارلا هجولاو (5 حرجرروبد ذريدن» ٠5د دزد

 ةيلع معنلا لضافت بسح : ىلع سانلا :مردت :تاءاطلا نا مهلعللا نم نأ

 مهصاصتخا ىلا (2 ىدوت موق نود موقل بابسأ ثدحت (ارصع لك ىو
 لج هل“ ةعاطلا ىف ةدايزلا صاضتخا (2كلذ عبتيف ىلاعت هللا .نم ةمعنب

 طقف لقعلا فيرطب كلذ ةفرعم ىلا ليبس الو ممالا رئاس نود مهنم زعو

 ىتلا معنلا نم اهولتي امو ركبلا فشو رصم نم مهجورخ اننامأ .صاصتخال

 ممالا رئاس نود عت هللا انصتخان اهحوضوو اهترهشل اهركذ ىلا انب ةجاح ال

 لجالاو لجاعلا باوتلا نم اهمازتلا ىلع اندغوأا مث هل اركش اهب انمزلا ةعاطب

 الا مضي ال كلذ عيبجو انيلا اناسحاو انيلع الضفنت“ ةيثك ئصح ال ام

 ذر حدرحرب موررجا جدديردأط هصاسإب درع حصدبج حصرو  (م باتكلا ليقك ةعيرشلاب

 ميج ةمدردالا دطرمد رموم رراصب حيف مصرا طرب حدصرب مدد حدو مند

 مدكردرو دك مروص ممرجل رصرورو ذدو دك دذ مددررت طدرو مكوم دذ تمددصإ ةستكت

 ه) هتك. 31,12. مز 1ط10. 31, 11. ' 20 ظن 19/44

 1) 1. موقر ةنط 13206 ليج 2-2) 7هط]أ 18 2. ق2 6

 صاصتخا مهبجوت
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 ماؤتلالا ىف كثلاتلا بابلا سعب

 ىلا هغوزنو اهيلع نارحالا تانآلا رتاوتو اهيف هلاوحا بلقتل اهل ةرامعلا
 ىلا دوقي امهذحا نأل نيدومح ريغ نينأرلا الكو ىلعالا .ىلقغلا ملاعلا

 ايفللا ىف ناسنالا لاج داسف ىلا دوقي .قاثلاو ملاعلا :؛ذه ' ماظن .ذاسف

 '00 نآب ناضنالا لع: ةتمجت :ميطقو :كاعتأ قلاخل .فطل نم ناكف :نكتالاو
 " نيب طسو نوناقب (' نيرادلا ىف هلاوخا مظتنتو هرما هب حلضي امب هيلع

 ىتلا نطابلاو رهاظلا (© لدعلل ' ةظفامل ةقداضلا ةعيرشلا ' هو ةوهشلاو لقعلا
 ىف هباوت ديلع ظغحو اينللا هذع ىف هتاوهش نم هطسق ناسنالا (2 قوت

 7 ةمزردط مينو دلل حمدت ددد ررصاوو دروب صن (6 باتكلا لق امك ةرخآلا

 7 صرحت صصدم كح مر تطمأبب طرب ددمد ادادإ ةدمدح هدصاننط د هتالذ د

 دذدج منج ريدجرتز مربدز .مريززطد تدويدقزبب ذل مدد ربطت مصيع ميم ترص

 لح ال ىلقعلا هيبنتلا نا ىناثلا هجولاو مصنورض جرمرج حسدرم تاايجط حرمرب

 لينلل لعفو ةاكزو ةقحصو .مايصو ةالص نم هلل ةعاطلا لامعا تابجتو

 ظعاطلا ىف رصقللا مزلت ىتلا تابوقعلا دوذدح ملع ىلآ ناسنالا هب لصي الو

 ةوبنلا ةيادهو ةعيرشلا فيرطب كلذ عيمج ىف ديدحتو فيقوت ىلا اتحاف

 لجو رع هللا ةعاط (* و امهعايتجاب انم ديصقملا ضرغلا انث. مظتنيل
 ةهيبنتلا نأ ثلاتلا هجولاو 2 مددوذد بدرب جورزن حاب طروو (5 باتكلا ليقك

 ضعب مرييمت لضافتو (* مصعب .ممع' رصقل .نيفلكملا عيمج ماع ريغ ىلقعلا
 ه) طم. 29,118. )5  8هءاهه. 3,14

 1) 1". + اعيبج. 2) 2. كيعلل ةةاععط. 3) 2. 116م6 هددرح

 درج س4 ةءامن هم ظفص0لمو هلصق نع 20 هطسق 101686 102ءاعادت

 زوؤ 5ع 8.  طقمدلع همم ةعوط. 1. ةءطعتسغ ذص هوزسء# ؟02آ19ه68 ىقنت

 هتاوهش نع ناسنالا جوطهط# جه طقطول. [لدقو# ه6 ةعغ ةطع#

 511111 26101295561 3-3) 8ءطالغ ّذص 2. فس ظفسلع 155 21ععج0عم همهعاطح

 عمادومم نيدوجوملا عيمج معي ال ىلقعلا هيبنتلا نأ: ثلاثلا دجولأو
 ضعب نع عتضعب مثريصقتل. 8+ ]98 2190: خيصقت هغهغ مك رصقت هسا 6

 20 اضعب 2001 (ضعب نع 3.



 0-2 ا 57 7
 اي ل علا 1 واع نامل ا ندي ناو هيدا
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 مم ماوتلالا ىف كثلاتلا بابلا

 ح» مالسلا هيلع ىلولا لاق امك فلس اميف ةعاطلا نم هل همزلي اًميِف

 رجب ريك طرب دزرإب رود حدرج درطص لاقو (هزصربد خوكح مطحطط مطدطت درمرب ريدجأ حررط

 ةقاط نحت © ةعيرشلا ىع ننوكت ىتلا ةةعاطلا نا نسداسلا هجولاو (© -ضذوم

 ىتلا ةعاطلا اماو اهبلاط ىلع رّذعنت ال اهل بقأتو اهدصق اذا ' ناسنالا

 نوكت (' ةوقو لع كيببأت نع الا ناسنالل متت الف لفعلا هيبنت نع نوكت
 ددري مع ىلولا ص كلذلو اهنود ةرصقم  ناسنالا ةفاط قا هل عت هللا نم

 هجولاو (ددد مدد سرب ىف اهيلع دبياتلا ىف عت فلاخل ىلا ءاددلا

 نم ناسنالا .نيأي ال طقف ةعيرشلا نم نوكت ىتلا ةعاطلا نا: عباسلا

 ةلفغلا تاقوال باقترالاو اهنم داصوملاب ةيناوهشلا .ةوقلا نال اهيف للولا هسفن

 ' نال .ءاطخلو .للؤلا ةنومأيف لقعلا هيبنت نع نوكت ىلا ةعاطلا اماو اهنع

 لقعلا ةبيلغو (:ةينامسلل تاوهشلا ةئاما دعب الا (2اهيلا كاقنث ال سفنلا

 (ةهنم ةعاطلا هذه تراص كلذلف هتداراو هنتمكح ىلع اهل هفيرصتو اهيلع

 تدري مورز» ويط باتكلا لوقك ءاطخل نم موصعم اهبحاصو (*للولا ةثومأم

 ىنلريضح ام اهنم رشا نأ ىغبني كقف ةعيرشلا لكاضف امأو (04 )© طد

 عبس اًضيا (" ىعيرشلا هيبنتلا ىلا ةيعادلا تايرورضلا هوجو نأ لوقأف
 هثعبي فقلخ هقالخا ىفو ىسجو سفن نم فلوم ناسنالا نا اهدخأ

 موطو ةيميهبلا تاوهشلا بورض ىف قارغتسالا» تاذللا ىف ("لمهلا ىلع '
 كيتو ايندلا ىف دهزلا .ىلل هيعحي فلُخ اًصيا هيفو هنع لقعلا مامذ '

 هر طو. 19,8. 2 5) 28. 119,186. 6 28.1198. 2) 29 1 4

 1) 8. 8. | ةيانع. 22) هط]ك ذه 2.0.17. .83) ل, هليط د
 _تاءاطلا. 4) 2. للخل 5) 2و ؟ةمممقم» ععطعتسا هتف /710161"01

 لم وو عطتقم0 ه1 طعم ىعيوش 110 , عرش 2711 650 218 7

 11998. 26 اه, ةءطعتسا لمفلا ذصص ةزصصع 7ه >7ا1عم]1051عاعمأأ'“ 2 #6-

 . طعوسعطم». الكوس 1عقتوصغو ؟76مدعط# ةملطر 92 كمبلا دات هد ]عمر 8 1

 تاذللا ىف كامهنالا هزدو ةمط» عمط»ةسعط] أ ءطع 26لعدقدت 1من, عل. ة61* 0

 اع“, 19
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 مازتلالا ىف ثلاثلا بابلا مدع

 طقق .ةغيرشلا' نغ نوكت. ىتلآ ةعاطلا نا ثلاثلا دجولاو اهنع. هللا :ءاضر

 ريممتلا ب زونكملا نم رثكا ريلا لامعا نم جرار ىلع رعاظلا نوكي دقت
 نطبتسي ىخلا ناف :لقغلا نع نوكت ىتلا“ ةغاطلاو هلل ةغاطلا داقتغا نم

 2 هجولاو بِولقلا ضئارف كو حراوخ ىلع اهنم رهظي ام (' فاعضا ريمضلا ىف

  نوكت_ ىتلا ةعاطلل لخذملاك ةعيرشلا نع نوكت ىتلا ةعاطلا نا عبارلا

 ضرالل ةنحالفلك اهل ةعيزشلاو ؛ ضرألا- ىف ةعوروملا :ةبحاك : كو. لقعلا نع

 امو اهيقسي ىنلا .ثيغلاك اهل هللا نم لزانلا كيبأتلاو اهتيقنتو اهتمدخو
 ةيغرل ال هتاذلا عن هلل ةعاطلا نم رييضلا ىف دقعني ام لثم رمتتو تبنت

 ددرج مر تااطابطج ماددرتد مجص ذوب مهلوقب لثاوالا تح اهنع تلا ةبعرل الو

 طددط بطب مرد ذرنا ددج مرج ميموطج حدددرتد مكرع مدص طددط مدد طرت

 ' ةيعانتم ةعيرشلا ضئارف نأ سماخل هجولاو (« حدر ح»دابن مدد >5 هدم

 . قكانتت نأ داكي ال ةيلقعلا ,ضئارغلا امأو مويرد دو ىو ةريصتح ددعلا

 ' نع دمهقو هزيبمت داز ام لكو اهيف ةريصب ناسنالا ديوتسي موي لك ىف نال
  اًعيشخ هيدلو اًعيصخ هل داز هتوكلمو هتردق ميظعو هيلع هللا معن
 | افظكو اهبلا ههيبنت ى هلأ لل عرضتي مالسلا ميلع دولا ىت: كلذلد
 درجت دصدرصم مويبطور ممددجس هدب ذر (6 هلوق ىف هنع اهب لهطل باجج

 مذدم ذدوذ لقو بدردرت ذيع وذ مد مريم حصدت درددددج تتدرو تجد ةخ

 كبعن رتاوت ىلع كتعاط مزاول نا ىنعي © نص -مويص مدرد رج :مجديبد

 (ضعب نع ليق دلقو انيلع كمعن بووسحل ةياين ال نا ةيهاندم ريغ

 نوتكحي اونك ذا ةبوتلب مرامعا ةحم نوعطقي اوناك جنا دلل نيصلخملا

 [” ايطص#تو موي لع ى ' عير. ةلالجب نع موميمت ةدايول هلل .ةيوت مو .لكا

 ه) قطونط 1,2. 5) 28. 119, 18. 334. هه ذط. 119, 6.

 1-1) 8. هلل ةعاطلا كاقتعا نم رق لاوس كما 2 2.

 مريصقتب (810) ةفيرعت لصفو.



ْ ْ 02 
 مدرس ماوتلالا ىف كثلاثلا بابلا ظ

 همعن ىلع ةتأفاكمو ةيعنلاب :معنملل هيلع معنملا عيصخ ةعاطلا كح نأ

 بيغرتو بيرت عوضخ امفدحا نيمسق ىلا مسقني عوضخلو هنقاط بسح
 عوضخملل اماظعاو الالجا فاقكاساو بوجو عوضخ ىناثلاو فنعو ('وسقو

 بستتكملا .هيبنتلا نع نوكي ىذلا هلل عوضخل وهف لوالا مسقلا امأو هل

 اماو ةيخالاو ايندلا ىف باقعلاو . باوتلا فيوطب هموزل نال انكذ ىذلا

 روطغملاو لقعلا ىف زوكرملا هيبنتلا نع نوكي ىخذلا عوضخل وهف ىفاثلا مسفقلا
 نادوبح# نيعيضتل الكو همس هسفن طابترا دنع ناسنالا ةلبج ىف

 قرمو قاتل ٌببس امهدحا نا. الا راوقلا راد ىف (ةروغلا ليبس ىلا-ناذنال

 نوكي ىلا عوضخلاو ةعيرشلا هيبنت وهو هيلا هنم ىقتري
 (" ىظخاو :ىضراو هللا لأ برقا لالدتسالا فيرطو لقعلا هيبنت نع

 نك دق ةعيرشلا هيبنث نع نوكت ىتلا ةعاطلا نأ اهدحا ةوجو ةعبسلا

 هدصق نوكي نأ نكمي دقو هدحو هلل اًصلخت اهيف ناسنالا نوكي نأ

 عوضوم اهلصا نال اهلجا نم هل جتماركو هيلع سانلا ءانثو ءايرلا اهيف '

 وكت الف“ لقعلا» ةيبنت نع نوكش ىنلا'.ةغاطلا اماو ظبحشولاو ةيقرلا 0 |
 اهب نييزتلا ةهج نم ةلخاد الو ءاير اهبوشي الو هدحو هلل ةصلاخ ريغ 1

 راصيتساو ملع نع نونكت لب ةبعرو ةبغر ىلع اهعوعيومب تسيل ذأ |
 ىتلا ةعاطلا نا ىناتلا هجولاو ةعاطلا نم فلاخلل فولخملا مزلي اهب 3

 بيعرتلاو باوتلب .بيغزتلا دعب ال لصخت ال ةغيرشلا هيبنل سه 030
 سفنلا ءاخس نع الا نوكن ال لقعلا هيبنت نع نوكت ىتلاو باقعلاب

 ناف راصبتساو ملع كعب هتاذل هللا ةعاط ىف نوهجملا لك لخبب اهتاضرو

 وهو منم وعلا (4 ناحجر ةّكص دعب الا اهيذل ابب وضست ال نسفنلا

 ظ1*21>250))2أإ1010أ01أ1>1]1]41>13]101|]|]#]#|]#|]#| ]| # 0# # 0# # 0# ]| ]| ]| ]0# | |]#] ]| ]| |]#]|] ]| |]|]|]|]| | ]|]|]|]|]|]|]|]|]| ]| ]|| ]| 01000100

 1) 2. 1". رهقو. 22) . معنلا 7. كشرلا. 8) 3. مؤدرس 1011هذعطغ الع

 عيوصرببا ح ىظحأو 12. طهذأو ؟هط1 جيمصرموو نع مرمصربجب ستهعطأو تطوان 0818118

 م 4) 2. 2. رسدزر طقصص هدف رييصزوح همم عءاتسءانوط ةواظ
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 مازتلالا ىف ثلاثلا بابلا مدمج

 ٠0" ىيحتل ليمإل لاعتقاو تكلضلاو مايصلاو ةالصلا . ىعهو اهل ةداضملا

 مع ىلولا لت امك ةهترخآو هايند ىف اهب ناسنالا (' رينتسيو لقعلا راثآ

 دجيبحب لقو 65(  دب مجرصر مريض دز دو لقو (6 مدد صرذ ديو سدح ظودك دد

 تلاتلا هجولاو ( -ججبزرج رد دريت زردصحد مرطدضص رد مدد ررذص» دب درر

 اليل ةهدشل .نع رتفت ال ًايثاد ماسجالا ءاذغ ىف ةلمعتسم ةوهشلا' نإ

 تالالا نا ميلعملا نيو ةوهشلا فقفاوي ام ىف الآ ليعتسم ريغ لقعلاو اراهنو

 اهلاعفا تيوقو تحلص (* عبطلا فيرط ىلع اهلامعتسا ماد اذا ةينامسلل ٠

10 

15 

20 

 ' الوهشلا ىوقت نا بجيف اهلاعقا تفعضو تنسف (اهلامعتسا لق .اذاو

 1 ( حراوج نم هقرقخ 3 فوصتق و ىنعم دوبجو ل ةرووسضسلا تعلخ

 بلغ نم صلاخل لقعلا هيف لبعتسي لب اًميش ةيبيهبلا هتاوهشو ناسنال
 ”اوفصيو ىوقي اهيف لقعلا لامعتساب ىتلا ةعيرشلا ىهو هيلع تاوهشلا

 نع هل عفاملا هسفن ىلع ىلوتسملا ليدل ناسنالا نع ىقنجو زينتسيو

 7 مصدصم © مدت مع ىلولا لوقك اهبتارم ىف اهلازناو اهقئاقك ءايشالا ةيور

 ١ طارق 55 ممتن نكاح ذك وو طق ةمادرم مدطيعو 15 مرجزت اتود صداق

0 

 ندا والا دتودبإ

 "7 فيرطب ناسنالا هيبنت انركذ ام عيمج نم بجوف (# حارب ججروم جدد :أ

 01١ نقلل ةعاطلا لل منه. ىقترل ,ةهعمسلاو ةيلقعلا ضنئرقلل :عمبأل . عرشلا
 ىف هب دوصقملا ضرغلا ةياغ ىع .ىتلا ىلقعلا لاللطتسالا هجو نم ناسنالا

 واحلا هذع ىف ىناسنالا عونلا ةقلخ
 ةلاغلا ١ هقلأ

 كلذف اهماسقا نم مسق لك لئاضفو ايماسقا سرشو ةعاطلا لح اماو

 ©6) 2و. 119, 105. 2 5) 2+. 6, 23. 2 0 18ءآهق. 2, 13. .85 ,19 .2 )4 

 1) 2. دهجدمتل 0. درهم. 2-2) 126م 1هغ ةقؤ ةظ 0. 2. 5.

 متءعطغ ذص 0علصمسع.ا )83  2. 1. تأّذل لفوط.



 سا
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 5 ماونلالا ىف كلاثلا بابلا

 ةنيابتم (' ءايشا نم ناسنالا فلخ امل اهدحاف ةتالثلا هوجولا اماو .يرشلا

 ىمن ناسنالا اهلمعتسا اذا ءايشا ىلا اهب فقوشتي ىوقو افالخا مهسفن ىف

 هلاح ىلع ىقاسنالا عونلا ىقبو ملاعلا اذه ناريع ىلع ىوقتو ههسج اهب

 معت ةينامسللا تاذللا ىلا ةوهشلا وه فلل اذهو هصاخشا تدشسف ناو

 اضيبأ ناسنالا سفن ىف عنا فلاخلا بكرو ىمانلا ناويلل عاونا عيمج

 ىفو ايندلا ىف دهن اهلبعتسا اذا ءايشا ىلا اهب قوشتي ىوقو اقالخا

 ١ 'نم اهب هسناو .هئابص نم ناسنالا سفن ىلا :فبسا ةينامسلل :ناذللا

 هقالخا رئاس ىلع ةويشلا فلخ بلغ دكوا اهيلع هقيبرتو ىوقا هرمأ

 راثا تبهذو هانيع كسمطف .ناسنالا هيلع روطفملا لقعلا ىلع بلغف

 مومذملا هقلخ اهب مواقي هنع ةجراخ ءايشا ىلا ناسنالا ياتحاف هنساحم“

 وهو دويحملا هقلخ راثا اهب ئيكو ةيبيهبلا تاذللا ىلا ةوهشلا ىهو

 هنعاط ىلا هقلخ اهب هللا ىدع ىنلا ةعيرشلا ءابنأ 2 ءايشالا كلتو لقعلا
 ىناحور :فيطل رهوج لقعلا نأ ىناثلا هجولاو ع هتايبناو هلسر دي ىلع 1

 ةفيثكلا ماسجالا ملاع ىف بيرغ وهف ىقاحورلا ىلعألا ملاعلا نم .عطقنم 1

 ىف ىف رصانعلا جازماو عئابطلا ىرق نم ةغلّوم ناسنالا ىف ىتلا ةرهشلا» |
 ةينامسمل تاذللا اهيّوقثو ةيذغالا اهّديث اهلصا ىوأمو اهرضنع ملاع

 بجوف د هل عيمملو تن مل ىَقْلُي او دحا هبي ال هتيرغ عم لقعلاو |
 ماع هتموكاو هيلع ةرهشلا ةيلخ هلك مكحي اه جاتساو فصال ع 5

 فقالخالا ءاودأو سوفنلا مهس نم ءادلا اذه لثم ءاود ةعيرشلا كتناكف

 اشو سالو لالا نب ريثك نم ىينت ةعيشلا نجح لكلا
 رومالا نم اهمواقي امب ومأت كلذكو ةوهشلا ديت ىتلا لامعالاو بسلكلاو ٠

20 

 1) 2. ءاوجإ. 2) 2. عز دوا 2.2 ممزد.
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 فصو ىف عساتلاو هيف بعاذملا صّلخأو لكعلاو ربخلا ىف ءاملعلا فالتخا

10 

15 

20 

 مازتلالا ١ ىف تلاثلا بالا م

 اهماسقا. نم مسق لك ىل ةئيغاخلا هزورصلا ىف قاثلاو اهماسقاو ةغاطلا ىلل
 هميبنتلا ةروص ىف عبارلاو اهلئاشفو (' اهماشقاو ةعاطلا دح ىف ثلاثلاو

 ىف سماخلو ءانعم داقتعاو باتكلا ملع ىف هلا لزانمو هماسقاو ىعرشلا
 ىف سداسلاو باوكلو ةلتسملا قيرظب ةيلا داشرالاو ىلقعلا ديبنتلا ةروص

 ىف عباسلاو ةفلتخالا معنلا سانجا بسح (* ىلع ةعاطلا مزاول سانجا

 ىف نياثلاو اهب معنملل قوقلل نم ةمعنب هيلع معنملا مزلي ام ّلقأ حرش

 " لامعتسا فصو ىف رشاعلاو زاججاب راذلا هذه ى ناسنالا عون ةقلخ وس

 : هعضوم 3 انقالخأ نك قلخ لك

 : ليالا لطصغلا

 "تناك امل ةنا كلذف (* هماسقأو هللا ةعاط ىلأ (*عيبنتلا ىلا (*ةرورضلا اماو

 . ناكو زينِمتلاو لقعلا قيرطب ناسنالا مولت وعو لج هلل ةعاطلا

 نم اهنع همزلي ام زيميو لقعي نأ ىلاو ناسنالا ىلع معنلا روهظ تدقو
 "7 تاداقتعاو لامعالا تابجاو ىلا ناسنألا هيبنت بجو ةليوط ةلم ةعاطلا

 0 نا ىلا نيد الب ىقبي آلف عت هلل ةعاطلا هنم ّيصت اهب ىتلا بولقلا

 "ىف سورغم لقعلا ىف زركرم ايهدحا نييرض ىلع هيبنتلاو هلقع لمكي
 " قاثلا برضلاو هتعيبطو هتقلخ لصا ىف هيلع روطغم ناسنالا زييمت

 ' 0 0107 ( كما قطا فدعلا عرتلا وفي: عفسلل قييظي بستكم
 0 عت هلل يلع ةبجاولا ةعاطلا فيرط ىلإ مداشرال سانلا

 أ انا قتلا :لتفلا

 )ا اك هنا كلذق هيبتعلا ماسقا نم مسق لك ىلا ةيعادلا ةرورصلا اماو
 " هيبتتلاب هتيرقت بجو هيجو ةثالث نم فعضي لقعلا ىف زوكرملا هيبنتلا

 20- 1) 8.!-اهعث ابطو. .0.)2. قود : 3) 8. ةيعادلا. )4-4  آهطلغ

 ِ 0 ا” 5012 دما



 تا و

 يق لي 1 نع ور ل ورش دو

2/ 
 " " مارتلالا ىف ثلاثلا بابلا

 اهيف نويل نم اريثك لجو فلاتالاو كلاهملا ىف هسفنب ىمر امبرو ناويلل
 نع رصقي ام اهئاذغ كاردا ىف فّطلتنلاو ةليخلو اهحناصم ىلا ةيادهلا .نم

 انفقو اذاق ٍهنم لقعلا ميدعلا نع اًلضف ('سانلا ءالقع نم ريثك هلثم

 فعض انلمأتو هئانغو هتيكحو هتردق ميظعو عت فلاخل ةلالج كنع انراكفاب

 دّكسم ىلا هرقفو هتجاح ميظعو مامتلا نع هفلختو هناصقتو اسنالا

 هقلخ (2 هناو هيلا هناسحاو هيلع عت هللا معن ليزج انربتعاو هلك نسي

 هحلصي ام ىلا اًجانتحو !رقتفمو هتاذ ىف ناضقنلا نم هقلخ ام بسح ىلع

 ندع زيمي نا هيلع هللا قاقشال كلذو هسفن ةقشمب الا هيلا قكلي الو

 كلذب لانيو ةرورض هللا ةعاط مزتليف هروما عيمج ىف ربقعي ناو هسفن
 ابلا ىف لوقلا نم انل مدقت ام (2 ىلع, اهل فلخ ىنلا ةبختآألا باوق
 خعاطلا .نم :ناسنالا .ىلع ىللعت هلل بيجي مكف باتكلا اذه نم قلثلا

 انمدق ام عيمج بوجو ةكفع عم ءانثلا (؟لوطو كمثلو فولو ركشلاو

 ىف دري (*لقاع نم لهف اًضعب عضعب سانلل (:كململو ركشلاو ةعاطلا نم

 ئيصناذ ىنعملا اذه ربتعاو ليصح اذا ناسنالا لبع هتدلا ءكل)

 10 بانل

 15 ركذتيو لعاجل ربتعيو لفاغلا ظقيتسيو دقارلا هبتني القأ هسفن نم فلل
 حوبضوو لثالدلا نايب عم هيلع عذ هلل ةعاطلا مازتلا بوجو ةكص لقاعلا

 يف رظنلا لفغا نمل مع لوسرلا لقو كلذ ىلع نيعاربلا نيقيو دهاوشلا

 مص دق اذان (0 حدد مذ» ذدد حرب ميس ظردوص ةةطم . ىلاعت هللا ةعاط موزل

 هيبنتلا ىف افدحإ (ةءايشأ ةرشع نع بابلا اذه 4 نما نست ١ مو

 ه) 12601. 32, 6.

 عماتو عام (ط016هع. م 2“, 19). 1'. ةءطقتسا 016ه6م3 دتعطق 76806116 تاق 2812611 1

 همس هرم 8 ةومأامأ جرردرو. المس ط!طقةدصخغو ننلمءط ةسعاط هنت تدرنضزإ 6ع 7

 1) 13. نسلثلا لقعأ, 2-2) 17"هطاغ زم 8. 1. 1". 81915 ىلعو 28562 6 0

 ىلع. 8-8) 8يهطاغذس 8.12: 2. طهف هنص 8ه206 ركشلا نم انملق ام عم.

 4 1. ط؟طد». ىف دري زظ 8116 702 61161562” 5): 2: ناعما
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 (ةريضلل المتحا ٌقشاو ىبقا ناويخل عاونا رئاس دجن انف هتأشنو هتيبوت

 امهتروصو امهتاوذ ىف نابراقتم» نالثامتم امهف اهرعوجو امهتيناسنا ىف اماو

 مزلي كلذ عمو امهضارعا نم ريثك ىفو امهعئابطو امهلكشو امهغيلأتو
 .ظياغ ىف هيلع معنملا انيقوت ولق انفصو ام معنملل ةعاطلا نم هيلع محملا

 لكوا هيلع ةعاطلا تناكل هلكشو هفيلأتو هبيكرت ىف ةليذرلاو .ناصقنلا نم

 قوجوم لك متاو لضفأ ةيمعنلاب معنملا انمهوت اذا كلذكو مزلاو بجوأو

 لقعلا بجوي دقت قيلخم لك فعضاو دوجوم لك صقنا هيلع معنملاو
 رمأ سايقلا اذه ىلغ انربتعا اذاف هل ةياهن ال امب معنملا ةعاطل ديكأتلا نم

 )00 ني لعأ انلوقعي لاعت ققاذل اندجو ناسنالا دنع ع5 فلا

 نم لوالا بابلا ىف نيبت ام ىلع لقعلاو سحاب كردم لكو ديجوم لك
 "ناوين © عاونا رئاس ىلا هسايق دنع ناستالا لجن كلذكو باتكلا اذه

 لاح ىف اهاذحا لاوحا ةتالك ىف كلذ رهظيو اهفعضاو اهصقنا فقطانلا ريغ

 اذللو ناسنألا نم هتيبرت ف هيويَأ ىلع ةفلك لقاو ةسفنب الالقتسا رثكاو

 راخقالو عاسوالا نم ناسنالا مسج نطب ىو اميف انرطن اذا ةيناثلا

 | 6لاستغالا كقف نإ كلذ نم برقي امم همسج رهاظ ىلع ودبي امو
 2١ لقثا همحتار ناذ تام اذا كلذكو ةليوط ةلدم (* مايحتسالاو فكظنتلاو

 |. اهقلقاو اَنثَت لْبولا قشا دلبزو نايل فيج نم فّيجعلا رئاس جكاور نم
 ' اذا هتليح فعض نمي رهظي ام ةئلاثلا ةلالو هراذقا رئاس كلذكو ةكتار

 2( فقطانلا ريغ ناويلل عاونا رئاس ىلع اهب هللا ةلضف ىتلا ةقطانلا ةوقلا مدع

 ١ رئاس نم ّلناو (© بعتاو ىقشا كلذلغ هناف هغامد ىف ضرعت (5ةقآل

 1) هل. عاونا نم تاتولضملا رئاس. 22 2) 216 1828. طعطو» رجايجطط
 موف طعتسم» معءطغو» ةزصص ج16. 3) المع طءآ 8. 116 انطععد

 2 888. طهطو» لسغلا. 4) 0. مايتحالاو . 5) 0. فك. ىف ضرعت دنال

 ' دلك ام ةكآ وأ ذسوبي هغامك. 26) 13هطلغ ذه 8. 0. 1. 1ةماعامجمم طهأ

 3 ديرو منع طخربج متغ ةهسوطقف م ومغوص ذ دهعط سمعطعت طزستعءعطع» فةسف-
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 ال ماونلالا ىف ثلاثلا بابلا

 ةماركلاو هيلع ءانثلاب ايندلا ىف هسفن نبيوت هدصق امناذ (:ايندلا ىف ةأفاكملاو

 هبحاص دنع اًئيش رخّدي نمك وهف“ (' ةرخآلا ىف هنأفاكم وأ اهلج مدا

 هسفن عافنا هضرغ ناك ناو فنأنسي ابيف ةجالل فوخ هلام هعدوب 5

 لوقك اهيلع دمللو ركشلا بجوتسم وهف انلق ام ىلع هريغ ىلع هتمعنب

 (ةدرصر» حدطردو هدول رط دصد» جدع رصرح لاقو (6 دحدد هدو روب مدد ميكخل

 ىع ملا عفد اهب دصقي امنذ فيعضلا عجوتملا ىلع قفشملا ةمعن امأو

 ىوادي ىنمك وهف هيلع ففشا نمل عجوتلاو ضارتمالا نم هقحخ امل هسفن

 رردر ريكو دررحدد ريك ميو ردديبذ تندد روز سادذ طور دحلرو محال مف

 نم ريغ لع معنم للك دكدصق نأ انسكت ايم وهظ لكقف (6 حرمصدو دربدد

 ةتآلاو ايندلا ىف ةئسح ةيلح اهتداناو هلو هسفن خعفنم وه امنا سانلا
 1 3 ع 7

 (© اوربج كقو دنع ةيراع ةمعنلا تنك ناو مهل ةافاكملاو ةبكملاو فوشلو

 رتاوتم ريغ (' #دوجو ةلصتم ريغ عاتمعنو انركذ ام ىلع اهب ماعنالا ىلع

 مزلي مكف اهنع ررصلا عفدو عسفنا ةعفنم لصق اهيف غل كرتشم عقلضفو
 ىنلا هيلع معنملاو (؛ةمعنلا فلاح ركشلاو كيلو ةعاطلا نم ناسنالا

 عقد الو هسفن ةعفنم دصق ريغل ةرتاوتمو ةلصتم 2 لب همعن شانتت ال

 3 أ ىغيني ان نيقطانلا ىلع هنم ًالضفو اناسحإو !دوج لب اهنع ملأ ٠

 5 هد 4

 نم ناك فنص ىأ نم هريغ ىلع سانلا نم معنم لك نأ هيلع فقن '

 ضارعالا نم ضوعب الا هيلع معنملا ىلع لضقني سيل انركذ ىتلأ فونصلا ٠

 م) ظ». 19, 6.  ة5ر 18,16. 2 ه) 83050 31195 0

 1-1) 8"هط]غ زم 1. 1": 1. طق ريددت حذرت طرموإ) ”98 لعمل ةسسم
 ا
 هم طو10هم 8غها1وص ايندلا 7عآ1. هطه» 2. 11. )2  0. اوبكن. 80.7

 مهؤبو.: 2 4) 0. 2. 0. 2. كل اهب معنملاو.

 موعط هد هزه 856116 2. 2 ةؤوطقم طماتق#. 1016 11 عوط 18188. 2 7
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 ماؤتلالا ىف ثلاثلا بابلا م

 ىلع نلاولا ةمعن كلذ لواق ال ما هيلع نيمعنملا ةداقال اصلاخ ناك نا

 كلاولا نم ةعطق دكلولا ذأ هيف هسفن عافنا لصق امنا هنأ نيبلا نمف هللو

 ليلو ةيارشو هماعطب هسفن ىلع ةرثوي هنأ ىرت الآ هيف هئاجر ميظع عم

 ام عم هتحار بناج ىف ةقشملاو بغتلا لج لهستسيو هنع تاثآلا عقدو
 تبجوا ىق كلذ عمو ادلو ىلع ةقفشلاو ةجرلا نم نادلاولا هيلع عبط

 ديه د5 لق امك فولو ماركالو ةعاطلا كلولا ىلع لقعلاو ةعيرشلا امهل

 ةكمرص ددد يصور لاقو (ةايجبجم مديجج صرع عديم لاقو (< صرع ميج دع

 | لن ىلع اروبج“ كلاولا ناك نأو (4 مدرد»# ددررو ديم جدد» رج لق 6 دع

 "امو طقف اهيف ةطساو وهو ىلاعت هلل ةمعنلا تناك ناو عبطلا قيرطب

 هتجاح عم هلامب هلام حالصا لصقي هنأ ميلعيف (' هدبع ىلع ديسلا ةيعن

 بجوأ لق كلذ عمو (2* هسفن عاغنإ كلذ ىف هلصق امنا وهف هتملخ ىلا

 6 مرردرب ددرت) ديه ددد» رد لاق امك هل ةعاطلاو هلبع ىلع ركشلا هل هللا

 ذل ىرتشي رجاتلك وهذ هللا باوك هاغتبا ريقفلا ىلع ىنغلا ةمعن اماو

 نو اهل العا ناك نم ىلا اهعخليل هدنع هللا ةعيدو ىع ةمعني هترخأ ىف

 - كلخذب دصق امنا نك ناو دمخلو ركشلا ليوج كلذ ىلع هل نأ ميلعملا

 ”:د»يب ٍلوقك ركشلا هل بجو دفق كلذ (2 عمو ةرخآلا ىف هسفن نييؤت

 ١ دودح روطز ميكص ةجدد ربط مري (/ هيف اضيأو ( مجدد كرب جرع مددد

 " («* ةماركلاو ءانثلا ءاغتبا ضعب ىلع عضعب سانلا ةمعن امأو (* حمصوم»

 ©) الدعم 20, 12. 65) آئنه7. 19, 3. 0222 10 02 1121. 1, 0.

 5) اآلن 29,13 72) 31, 0.

 1) 2. سالصا وهو معفن لصقيف هكيلمم. )2  2. ديسج مزم4 طودس

 وورص ؟ءعقمعم» طفضا طقس 3-3) #هطلغ ةش 15 2: 2 هل بجواو

 1 ارك هل ركشلا" 2 4) 8. لع ولا اهلجا نم هل.



 | س5 4

 الزعل

 زعو لج هللا ظعاط مازتلا بوجو ىف ثلاثلا بابلا

 هوجوو عن هلل ديحوتلا صالخا بوجو مدقت ام ىف انحرش امل هنأ لق
 دايقنالا ناسنالا مزلي امب كلذ عينت نا انمزل ناسنالا ىلع همعت رابتعا

 لقعلا هبجوي ام ىلع هللا ةخعاط مازتلا كلذو امهب هققحت تنع هيلا

 5 مرش بابلا اذه ركص ىف مذقن نأ ىغبنيف هيلع معنملا ىلع معنملل

 كلذ نم ىقترنو ضعبل ٍخضعب دابعلا نم اهركش نابجاوو معنلا هوجو

 ليزجو ('هلضف  ميظع ىلع كمللو ركشلا نم عت فقلاخلل انمزلي ام ىلأ

 امنا انيلا نسخت لك نا انخنع مولعملا نم نا لوقنف انيلا هناسحا

 3 وصف © ناو انيلا ناسحالا ىف هدصق بسح ىلع انركش بجوتسي

 10 اندنع صص نا انيلع مزال بجاو مركشف منع (” هقوعتو هضرعت ةلعل هاعف

 ىدي ىلع ةمعن انيلع تدرو ىتمو انتداثا ىلا هدصقو انيف هبهذم نسح 0

 اذذف انل ةمزال ريغو اًنع ةطفاس هل ركشلا نابجاوف اهب انكصقي مل نم

 بابسا ةسمخ دكحا ودعت الف ضعب ىلع عغضعب سانلا معن انربتعا

 ثلاتلاو هكولمم ىلع كّيسلا ةمعن ىناثلاو هدلو ىلع كلاولا ةمعن اهذشلأ |

 15 ىلع عضعب سانلا ةمعن عبارلاو هللا باوت ءاغتنا ريقفلا ىلع ىنغلا بعل

 ىلع ىيقلا ةبعن سماشلم اينحلا ىف ةفاكملا» ةماركلاو كلتا ١ 4 سعب ٠

 (ةانفصو ام عيمج كصق ىلا رظننلف هلا (؛اضارتماو هل اعجوت فيعضلا ٠

 ل 1000

 1 2. 1 هته. )2  0 تا 8) 1. 2. طا ةهضرعت. 0

22000010 : 
 2111 هدقوعنت . 4) 0. 12. 2. ىيوممحدرجب هل 158206 702 .0١ ميسصطا# 1 ٠ 2

 مى. مرموصمدروج. 816 طهعط م. ار 1. 01115161 5) 2. انركذ.
 مك لاب ل

 و
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 ريس رابتعالا ىف ىفاثلا . بابلا

 هيلا فلنخ ناكو هيف امو فربطملاب الا ءىشب هل ماع الو لقعو ربك ىتح

 تءقلا ىم هيلا هبلجج امو هيوج ام عيبجع فبطملا ناو كلم كبع هنأ

 اذه حاس ناكابس لاقف دهديحو هوك همولا 3 كليلل ويف

 فيبظملا اذه سيل ذا أطخت كناف اذكه لوقت امل لوسرلا هل لاقف هلغشو

 ال ام فيبطملا اذه لاثما نم هدالب ةَعَس ىف نا كليلا كلم وه طقف

 نأ نم رثكا هديبع نأ كلحو ننا هدبعب نسل كلذكو ةرتك ىصحك

 هنمعن ىف هل ردق ال هلضفو هتمعن نم هترشاب ام كلذكو ادلع مهب طوحت

 ىبصلا لاقف كاوسب هلغش دنع هل ردق ال كرماب هلغش كلذكو كريغل

 كن للا ا ا ا ظبى اس ل

 ةياهن ال ىذلا ىلاعلا كلمل ناكبس لق لوسرلا هل لاقف طقف هتمعنو هكلم

 ىرمال ةييق الو هدونج ميظع ىف ىل ردق الو هلضفو هتمعنل ةياغ الو هكلل

 مظعو لهجع ناك ام كلملا رمأ نم ىبصلا مهفف هناحبس هتردق ةلالج ىف

 ميظعل هلبق نم هدرو امو هتمعن مظعتساو درمأ باجهو هسفن ىف هركدف

 ىلع ىخا اي تنناو هبهاوم لوجتساو هكلم ىف ىبصلا ةميق رغصو هناش
 نم ةعقب لقا ىف ام لقعن ال انف ضرالب طيحملا كلغلا ىف كلذ لثم

 اذه ىخا اي مهفتف كلفلا ءارو ام فيكف اهتليج نع الضف ضرآلا
 مظعيلو كلذ بسك وعو لج فقلاخل ىنعم ىع مهفاو هب ربتعاو لثا 1

 ةليج عم كب ('هلافتحاب هلئاصفو هبعن نم هب كحنم ام كسفن ىف
 كلاب ىلع رطخلأو هلالج نيعب هيهنو هرماو هباتك ىف ٌرظناو هتاقولخت |
 نم (كقوف وه نَم ةمعن نم ككردي ام لكل كلالجاو كتبيح ميظع |

 1) 0. هفالتئخاب . 2) آه 1. سساتقدأو هد :1هطغتع طمتفنود: طدددرب هرم دك 1 :

 حجم ادد ذل صد مكالل دضلا علمت اةطل تاق

10 

15 

10 



 رابتعالا ىف ىاثلا بابلا 1

 سداسلا لصفلا

 ا وعرلا تادسفم عيمج نأ لوقاف اهعباوتو رابتعالا تادسفم اماو لق

 ةوجولاو رابتعالل تادسفم اهعيمج لوالا بابلا ىف اهركذ مكقت ىتلأ
 ًآضيا اهتادسفم ةلمج نم بابلا اذه ردص يف انملق ىتلا ةتالثلا

 آَهِلِو اهل ّلخا هنا ىبغلا لهاخل نظيف لجو رع هللا معنب بجعلا اهنمو 5

 - اركشو ادبح اهنع هسفن مزلي الو هللا معنب ربتعي سيلف اهنم رثكا وه
 ' رابتعالا عباوت اماو (هدذؤ مدر ذد :: مدرو» ميكلل لاق هلثم ىو فلاخلل

 ادب اهنعح هل ةعاطلا مازتلاو هيلع هللا معن ناستالا ليصحت اهنيف
 وكفتلا نم ولخ+ ال ناو امثأد هسفن ىف عت فلاخل ةمكح راثآ ديدرت

 تالوقعملا»و تاسوسحملا نم هيلع دبي ام لك ىف ('اهنع ثحبلاو اهبف 0

 (6 هدروررب ريددد حرط حم ىلولا لاق امك ممي لك ىف !ديدج ارثا ىري .لؤي الف

 هيلا كتهتبن امل كتءارق دنع ملعت نأ ىخا اي كل ىغبني ام ةلمج نمو
 ًاليكلل رارسأ نم كيهغب هيلا لصت امم ريثك نم ليلق هنأ بابلا اذه ىف

 )"0 لت نم تلصو اثاق كيلق ءفصو كبل ءاقنب اهنع ىغشكتسا اذا

 "هيلع تفقو ام عيمج نا ملعت نا كل ىغبنيف (© كتقاط ىف ىتلا ةياغلأ 5

 ' هقركق نم ازجاتي سيل ملاعلا اذ ىف هتردقو عنا فلاخل ةبكح نم
 7”( لجل نم ةرورضلا هيلا تعد ام الا رهظي سيل نأ (© ءىشب دقمكحو

 7١ نأ ىغبنيف اهل ةياهن ال ذأ (هتركق ناكما بسح ال طققف ناسنالا

 00000 ووو قلاب ارح الج نم هش 3 يك
 ىف دلو لفط َلَمَم ملاعلا ىف كسفن لم لب طقف هنم مهفت ام ردقب 0

 003 اال هئاسم عمت قلل 4 رم ماب ىف كللل قبطم

 «) 2+. 16,5. 2 5) 5و. 19, 8.

 1) كنوع طءوعتسس؛ ظطكف. 1. ح 8مل صك. 91-466. 2) 0. ل. 8.1

 > كتوق.- -83-8) 8طلغذص 2. )4  0. 8. 2. هفاطلاو. 2. هب ةقاطالاو.
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 | رابتعالا ىف ىقاثلا بابلا

 هيلا اجانحص ذالا ناك انو ناكم لكو نامز لك ىف ناك ايت دا

 ىلغ عن فلاخل هقلطا ءاوهلا ىم رثكا هنود ىكمي ربصأا ن ءءأ دل هلع

 دعني لعتي الو هيلا ناوين كصقي صوصخ# و ّ هرصخحو ضرأالا ةحو

 سانلا رثكال نمتلاب ٍبلكتسيو ءاوهلك ناكم لك ىف سيل هنا الا مهيلع

 هنم رثكا ناويلل ضعبل ىكمتم وهو ءاوهلل كلذك ضرعي سيل ام

 ةدحاو لاح ىلع امثاد مهعيمج كاردالو دوجولا ىواستم ءاوهلاو مهضعبل

 هنع ضوعلاو ةنود وبصلا ن .) الآ اضيأ هيلا اجانح#“ ماعطلا ن لك ا مدل

 سانلا ىلع ٌةلمج عنتمم ريغ دوجولا ريثك كلذ عم هنا الا اريثك ءالأ نم

 اًكاردا لتقاو ماعطلا نم (ةزوسحا تابنلاو رابوالل نم سابللا بابسأ كلذكو ئ

 (ةاهننع ءاتغتسالاو اهنود وبضصلا ناكمال نامولا نم ننس نس |

 ةويرعلا راجحالا اماو ءاذغلا نم رثكأ نامؤلا نم ةليوط اندم ىف ريسيلاب

 دعباو اهتأاذ ىف ةجاح لقا ناك امل تايندعملا رئاسو بهذلاو ةضفلاو '

 دجوي ام سانلا روهمج دنع اهنم دجوي مل اهيلع حالطصالا الا ةعفنم ْ

 ءانغتسالا نم اهتفصو ىتلا ةلعلل كلذو نم دحاو دنع ماعطلا نم 1

 ةيانعلا ىيدشلا خيلع ميحولا هدابعب فيطللا ميكلل فلاش ناكبسف اهنع 0

 مادا نبط دروب رمداود طر مدرس مدرب : مورل هلوقك هاوس هلآ ال محاضصهلا 3

 مع ىلولا لاقو (© جطردوو دارس مازدو طرب خرج مذ ديس مذدز كا 2 37

 (5 مسرد طد طرب هصصد) د د

 ه) 3وص9 4,108 2 5) 58. 145, 9.

 1) 0. الا دهوجو وسعأ. 2) 0. ىلا. ضوعأ 6596280 ةانعأت 1 ْ

 م1ءطغام طاتقدأثو ه8 طمتوذمد: ط؟دوصد رد حدر دم حجب يعل

 8) طزم 8155. طقطوم عدرمم ريززدخروطربز مةهرتهعطص1 هطواطر 56212 ةاتعأل ءاجنتسالا 1

 زمااطوع و يأ 22 16+ ا
000 
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 رابتعالا ىف قاثلا بابل 32

 لاقو (6 طرد يح مردربب حرم هليقك هكلم ماودو دما تابت امهبو ةلداعلا

 مرنم كرد ميج ديب ميبحرم نيطمطربب مردذم ذر مدرذود ذذومص دج انلثأوأ

 بكل راثآ مهفتو هيف ربتعت نا ىخا اي كل بج اممو ( نيذد

 ' عيبلاو ءارشلا ىلع سانلا حالطصا وهف هنم ةغلابلا ةيانعلاو ةيلاعلا

 نوكيل مهل هللا نم افظل امهنم راثكتسالا يف مهيعسو بهذلاو ةضفلاب ه
 ١ هقحلي ىنلا ناف امهسفنا ىف ةجاح امهب ضقنت مل ناو مهلاح ماوق امهب

 ' منع ىنغت الو اهيثك هعفني ال ءامأو ءاذغلا مدعل شطعلاو عوبل ملا

 "بهذلا الو ةضفلاب وادتي مل عجو هئاضعا دحا ىف ناك نأ كلذكو اًئيش
 " ام ليلقو العلا فونص نم ريثك تايندعملا رئاس نم لمعتسي دقلو

 ٠ .ةريثك ('اعازت كلذ لجا نمو بعذلاو ةشغلا نم ('ءىشب كلذ نوكي 0
 | ترتكا دنع ةليلق ىهو اهنم نولخب ال مهنا ةيج نم سانلا دنع
 ١ ىهف ةجاح اهب مهل ضقنت مل مهعيمج دنع اريثك ةدوجوم تناك ولو
 | ةزيقحو ةهج نم ةزيزع ىه كلذكو ةهج نم ةريثكو ةهج نم ةليلق
 ' ظيللعلا ةمكلل ريبلت العا نم اذعو اهتاذ ىف ةعفنم ال نأ ةهج نم

 | ىلع (*اهواقبو ماسجالا ماوق اهب ىتلا رومالا ىلا كلذ دعب رظنا مق مهل
 ' قيكات بسح ةلقلاو ةثدكلا ىف اهدجت كنان اهلاجأ ةدم ىلا اهوحو اهلاح

 000 ا نكن نيفع ىكوا اهيلا دجال تناك الكف اهيلا دجال
 كلذ لاثمو (*اناكما ٌّلقاو ادوجو رسعا تناك اهنع ىاوتلاو ربصلا نكما

 ' ١١ اهقيف امف ةعاس (* هنود وبصلا .نكمي مل امل فقشنتسملا ءاوهلا نا

 ىلع «رّذدعتي ال انيكمت هنم نكمو ملاعلا ىف لجو رع فلاخل هدجوا 0

 ه) طع. 20, 28. 5) ةطونط 111, 2.

 1) 1. 1. ةريثك اهنا اهيف ةمكلل راثأ بيجحاع نمو. 2) 8هطلغ

 000 011 32 0. ىكملا 4 >. هال 0. 7 انكع. )5  هل 0

 1 ' مقه. 6) ال. رثتعي نأ ىنكمي ال.
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 1 رابتعالا ىف قاتلا بابلا

 (ة جدطرد جورب موو مرجطربم ورق هذ دد مريد مدربدد مدرع لاقو (هدردترب ممدا

 ممدود درو مرج ديمدرج رضربص ذرب ددمدط طاح ميج درصسم حدممت رم لاقو

 كلن هبشي ام اندهع ىف بلاط بلط ناف (0 مروج صد تزل

 صررلا نامز كنم ممالا نيب انلاح نم فاضنالا نيعب رظنيلف راثآلا

 انم كلذب ٍيلعو رهو وسلا ىف 7 انفالخ ىلع جنيب انروما ماظتناو

 تناك امبرو فقازرالا» تاوقالا ىف غلاح تنبرق امبر انلاح نأ (' ىيف

 داوسو اهتيعر ىرتف ىتفلاو بول تاقوا ىف غلاخ نم لصفا انلاح

 فقلاخل انل ىيض ام ىلع انطقيم اهطاضما نم اريثك ىقشا اهتيداب

 لاقو (# حاصطإرلو مطل حاصطربرو ريذ خمددحو ردد ةمومد طرز مو ميج عت

 هذ مسطرذ ىملا لاقو (2دوصطرم" ددرزن مذ دصدحرتدل رصد# تدجدإل د5 : ظكزل

 3 عستأسو برصررولا رئاسو (/حد»و دزاكزل حازد ذيمد» د دمرت ززذ مجان ّ

 ىتلا هتعيرش ىف انيلع همعن لصف ركذ نم هللا ةعاط مازتلا باب '

 ىلع رطخ نا بجي اممو هللا ءاش نا ةيافك هيف ام انيلع اهعرش ْ

 ةلش ىلع جبولق فيلاتو سانلا روهمج ةملك عابتجا وهف هب ربتعتو كلاب

 نوفقيو هقيعاط .نومرعلي قيلع منن :لجر 0 ىلغ ققالخا نيل د
 خقنيب لكعيو مميلع ففشيو عطفحيف هردق نوباهيو هيهنو هرمأ نع |
 ودعلا نكمتي الو مروما ليهنت :الف ةعيبج الص هيف ام ىلع ةلمكو 1

 ىلع اوقفتي مل هنع عفدلا ىف هسفنل سانلا نم كحاو لك رظن ولو متن
 سانلا ىلع ىلاولا ناف كلذ عمو علاوحا نيعاضو روس الو نصخ ناينب '
 ننسلا ىلع سلنلا لمحو عئارشلا موسر طفحي هنف مل هرييشتا نأ |
 ةسايسلل ظفاحو ةعيرشلا مداخ وهف ةلضافلا ليمثل راثآو ةلداعلا '

 دايت يو تصف عا تسند

 ه) 18200. 14, 6) 6)1انث. 4, 359. ' 0) طه”. 26ر هي
 6) 18858 9, 9«. 7/) 2و. 124 1

 1) وع ماعوصسلو طدقودق مطلق طوز 1'., نم11هتءطغ دع ذص وصفت ةضانفظ
 م1

 م وو و

 انني
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 رابتعالا ف ىاثلا بابل' 1

 اهتاقوا ىف اهلوزنو اهيلا ةجالمل دنع راطمالا لثم اهتابنو ضرالا ناوين
 ” ريح حنددح زرنا هامات تيب ممارمو تحرص هاددد يتاو باتكلا لوقك

 درو ف رع ريد مجد مددطد تمرو يظر لاقو 6 د مدر ندجام ف رج مجرم

 ادق (ةدوؤ همر دحيم مرن مازناحام مزند تدمذمل مكث هر زصااخت

 وب درر مريطود دحر مرض مردر مووت هلوق ىل "ريتك اهرما مظعي باتكلا

 : ظ تردد مخور هرتم مداتام ديد ذزن هدم مطرح رصبع ده ذزن دضض رمان دقمم

 نأ بيبلل نم تاوقالا بابسا ىف بجعلا نمو («ر» تدنن حجت

 ' انآلا نم تملس اذا كلذ نم رثكأو ةَبح فلا رمثت ةدحاللا ةبلل
 7 لك ىو ةلبنس ةئامتلك ممقلا نم ةدحاولا ةبخل ىف ىجوي نأ ليق دقو
 / رامثلا نجأو عضارملا ضعب ىف عمقلا نم ةبح نيرشع ىلع فين ةلبنس
 2 ىلا سايقلا ىلع دحاو اهتابنو ةدحاو ةبحب اهلصا نوكي ىتلا ماظعلا

 7 ءايشالا نوكل بّبسملا قزارلا ميكلل . ناحبسن فيعضتلا نم تيكذ

 7 (© مرططرب نددد و باتكلا لوقك اهفعضاو بابسالا فطلا نم ةئيسلل

 )0030 ليي نأ نم رثكات ناويلل عونا صاخشال قازرالا تايصوصخ اماو

 ١ فلفل ريبدت ةمكح نع ريم اهيابسا مّهقتو لّمات اذا قذاللو انغص
 ! راظارتاد حرض رصص ضزلد هادم مصغ رددت ذرب حذد ىلولا ليقي اهنعو اهيف

 (/ مص درو طدذ رتدمل بح ميع مصرو لأقو (© درج مريد» دذ مطعم
 عت هللا ءاش ىنل هللا ىلع لكوتلا باب ىف انايب ىنعمل اذه كيزاسو

 ةعيرشلا هيلع ةلالد اعاوقاو ناسنالا ىلع اهب هللا معنا ذمعن لجا نمو

 ريغتو تاداعلا قرخو هيدي ىلع تايآلا روهظو مع لوسرلا ىلا اهب ىحوملا
 نيدو هلوقك لوسرلاب ةقثلاو فلاخل فقيدصتل تارجعملا راهظاو عئابطلا

 ةخد دزدصميبحو ةخذ ميج حمرررو يبدل خجدريصد ةذ مبرر درج مطجدرج حد ميج طيبصصسم

 000 وه 3غ 4+ 8) 5, 24. 8305 ةر و 2 183

 020 ) طو. 104,27. 2 28. 145, 6
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 7 رابتعالا ىف ىاثلا بابلا

 ةفسالفلا ضعب لاقو اهداسف الو تادوجوملا ىم ءىشل نوك مثي مل .ةكولل

 ةيانع ةوق تزيمو ةيفالالا ةيكلل فئاطل نم اهنا نتنلعو . اهتيناحورو

 5 ام الا اهرهاظو اهيفخ اهليلجو .اهقيقد هنتيشمو هريبدنو عن فلاخأ

 ٌلققت كلذ نققحت اذا ةيصعملاو ةعاطلا رايتخا نم كيلا هوما صوف

 اهيف كيلع وعو لج هللا مامز ركذاو اهل كرحنت ةكرح لك دنع كسفن
 ىلا لصت (: هكاضقب 'ضرأو هيك مالسنتسالاو هل ةبقرلاو هنم ءايخل مزالو

 (ه دددط» مب ةذذ صمدتبب مع ىلوإلا لوقك كريما ةبقاع ىسكأو هئاضر

 10 رومالا بفقاوعل دفالعتلا ملاعلا رومأ نم هب ربتعت نأ كل ىغبنب اممو

 عقي امم اريتك نان ابيجهع ابجحع اهيف ىئف انل رسيتو انم رسعت ىنلأ

 ]وناب ىيرفاسملا م امو نأ ليقف كقو كدكصضلابو «رمهأ ةبفاع كيك انم ركب

 مهيمدق ىلع ماقو هبتناث مدحا ىلع لابو بلك ىنئاف رادج لضا ىلع

 صلخو اونامف يلع رادلل كهنا هباكصا ىع دعبا اهلف لوبلا نم لستغيل

 15 دعابتق ءاجتالا ىلا اتحاف ةلفاق ىف اينثام ناك اناسنا نا (ةاضيأو وق

 دقرتسا هنجاح ءاضق نم مث ذأ فيوطلا لذ وهف هتجاح ىصقيل اهنع

 ءاقلث (* ىشيمف هداثر ىلع مدنو تهبف ةعاس دعب هبتناف هنم لصق ريغب 1
 اذاو ('هيف اهقرف ىنلا عموما ىف اهب فحلف اهقححلي نا اعبط (”ةلفاقلا |
 80 فازرالا مريع وهف هب رابتعالا كل ىغبني ام مظعا نمو هدضو نع 9 ضرعي ام ريثكو ("اهتلتقو اهتبلسو صوصللا اهيلع تيجرخ سق ةلوتقم اهب '

0( 28. 32,0 

 1) ةثوو طوأ 1. صح هاو هد 2 2, ل, 8. ل. هتأضورل

 8) طلومو ةسماعلمم6 طلق ذه 2. 8. 19. 1. 8زو ذهن فسم ذه 0. لع
 هءطماغوس عمطاتهطوص. 4) لل ىجن. ة) ةقفلا. 6قز ة"هطلغذس 0.
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 رابتعالا ىف قاثلا بابلا 4

 7 جتاكرحو علامعا عاطقناو اهب سانلا شاحيتسال عفانملا ةيقخف ةملظلا

 7 اهبعق لاصتاب نؤويلمل رثكا نادبا تعطقتال ليللا ةملظ .الولو اهلولح دكتع
 1 هبو هضعب نم نامزلا ضعب لصفني ليللابو اهتكرح لوطو اهلع ماودو

 ' ايقأك لاقل تناك ولو اعرصق نم لاجالا لوطو ةلوهجالا دتملا لضخ

 000 لا تابشلا .لثم ناموب. (ةَئَمْسُم عيش نكت مل ةدحاو .ةررص. ىلع
 00 اراعلا نب لهجو ديدتم# تقر ىلا نعو سانلا ناي ناك الو .موصلا»
 ) نه نحال ةلعم ىف ©ماعطلا مضهحم متي الو اعرثكا نامزي ةنيضملا

 2٠ لمعيل ليللاب ءايضلا ىلل اجاتحم ناسنالا ناك امّلِو هلامك ىلع (2 ناويلل

 7 رانلا ءايضب هنم هللا هضوع ليللاب ليلعلا هب سنايو هلابعأ ضعب هيف

 )00001 نيكي :نأ بجعلا نو ءاش ىتم هتفطيو ءاسن ىتم ليللب هليتسيل
 ' مساج هنا هتضاخ نيو داوسلا ىلا .ًالثام ىنغا رصبلا ىوقي امم ءابسلا

 7 نيععلا ةوق فعضاو ناويلمل وصيب رصأَك نوللا ضبيا ناك ولو دل وقمو روبل
 ناسنالا ىلع هللا ةمعن ميظع نمو تاقولخملا رئاس ىف ةمكلمل روس كلذكو

 ماد مددرتا مديبدص» باتكلا لق امك ىنوملا ناويلل رئاس ىلع بيهم هنأ

 امو رافلاو ررنسلا نم هيلع نيوي لفطلا نوكي ىتح («رسربج موب ذد طرب

 )00 بلل نم ةركذ ايم هيلع متي مل لجرلا تام اناء. كلخزدبعا

 دم دارنا تحتل رص مصررط تدني دوايج دص صول رد مازوز (6 مع انلثأوأ

 مال ذزت رمتكت ةدمرصأ) مددحامل : دصيات ةدددحالا7 زد دمام تحدي دم )د

 اهقيقد اهلفساو االعا تاتولخا ةلمج نم عافت نا كل بج ايمو رمصدحص

 ساوخاب كردي الو هماقو لكلا ماظن هب ىننلا ىفخل ىنعملا اهليلجو

 ساولل نم ةساح اهكردت الو فلوم لكل ةمزاللا ةكرلل ىع» ةينامسلل

 الولو سوال هكردت ىنلا كرحتملا طسوتب لقعلا اهكردي امناو ةينابسلل

 2 م) وصب 9, 2. )5  8ويعكأط موططوطب امهر. 94.

 1) 8. هنمضت. 2-12) 0. هلك ناويحلل ىنلا. 8. ناويلل وثكأ»



 /دك
 ااه رابتعالا قف .قاثلا :بابلا

 مدرك ممددذ رموز لاقو (0 ريد ذيب طيب ركود دد دري دحاررط رددد دم : دبل

 كالفالل ىرج ىلأ ترظن اذأ كلذكو هلتم ريتكو (6 ربدد» درب دحر :ددذ

 نم تيار اهب لكلا لاح ماظنتنال زذغاذإ مه رآوناو 1 نمل تاكرتكإ زئفانخ أ

 0 5 2 ندد

 رئاسو ريتددرب تدررو رجح ميزتما ذرب ادد جتددرد حام ىلفلا لوقك هناسلب

 (8ممدالد دوبرج هدددزدز مدد دمدرداس» مارد تصب ميدو د5 لقد (6 +صرردلا

 ةييسللل عت ىرابلا تاقولخ نم ناسنالا (؛ رصب هيلع عقي ام بجتا نيمو

 ىذلا كلفلا فصن ىوري ضرالا نم فقو ثيبح كناف ءامسلا ىهف

 هةتيشمب هقلخ ىذلا نأ يأر اربقعم هيلا وظانلا رظن !ذاف ضرالاب طيح

 ناينب راثآ نم (انيار اذا انف هنلالجو هنيمكحو هنردق ىف ىكانتي ال "1

 ةيق ىلع انلدو هلثم ىلع هتردق نم (”انبجعت اًثيش ميدقلا قلخل '

 رزتلا اذه انيلع مظع اذاذ عاسفنا ىلع قنيصحت ىف عاببف ولعو مهناحبا ٠

 نأ بجي مك ريسيلاب الا انلمع ىلع لضفي ال ىذلا ريقلل رثالاو ريسيلا

 الو ةقشم الو ةفلك نود امهنيب امو ءامسلا» ضرالا فلاخ نم مظعي '

 هتداراب لب ءىشب الو ءىش ىلع الو ءىش نم الو ءانع الو بصن

 ةلمج نمو (6 حربداب ؟د رد مرددج رلز ماروارب اذ دددد هلوقك هقتيشهو

 اهيف نوكي نأ ىم كفنت ال ةينادحولاو ةيبوبرلاب عت فلاضلل اهتداهش

 اهضعبو ةكضاو اهضعب نأ الآ ةخةحلصم كصقو ةعفنم هجو ن :

 امو ىيفخض ال ةيداب ةيهاظ رونلا دكثاوف ناف ةملظلاو رونلا كلذ نمو

 م) نمط 88,41. 2 5) و. 147,9. )  2و. 19,18. 4#) ]ا
 8ر 4.0000 58. 88, 6, ْ

 1) 28. ركف. 2) 1. انرظن. 8) 8لمد»» ةءادأ اله. 2. 6 0

 هو ؟ةطلمس هطوع م1ه16 8ا1ةغغم نصل 036 ؟ه:طفطلهصعان هزه تاس 161

 ةعمطتع ةءط]قءطق طه[ ١
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 ' اهدج نيقولخملا يف ةيكلمل راثآ تلمات املك نا ناسنالا ىلع
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 رابتعالا ىف قاثلا بابلا ع

 / ىلا ابرتا ىلا نيبرغتملا لاوحاو © ىنيرضاحلل نيبئاغلا (؛رابخا لصوتو
 | الو تاكلهلاو ايالبلا نم متذاقنتساو ماتايح ميلا (”اهتيدات ىف ناك امبر
 ”اقلعي هبو (؛رودضصلا ىف ةقرتفملا ىاعملا مظنت هبو بتكلا ىف ميلعلا دلكت

 / فالطو فادصو ضرأ ءارشو نينو ةراجتو ةلماعم نم نيب ىرج ام سانلا

 '|دقألا ىلع ةيعنلا ملمع نيو هب 6 طوخ نا نم رثكا رمالاو (:قاتعو

 رانلا دانزاو مقرلاو طخلو مسرلا ("اهب مكحي عباصاو فك هل ءىيف ام هيف

 (؟ ىرشبلا ناويلخل عاونا رئاس نود ةفيطللا نتاءانصلاو لامالا رئاسو

 وقاو الل هعفانم هوجو تركذ وضع نم ام لوقاو اهنع قئانغتسال

 7 ةداهشلا ةيبق ىهو اهمهقت نمل ةرهاظ هفيلتو هعضوو هبيكرت ىف ةمكلل

 ' اف سينيلاج انل نرش دقو انب عت قلاخل ةيانع ىلع ةلالحلا ةحضاو
 ' قحاو وضع ىف كلذ رش انحدصق ولو اغيلب احرش ءاضعالا عفانم باتك

 "نمل هيبنتلا صعب انبلج اميفو كصقلا دح نع مالكلا انب خخ طققف

 ' ناويلخل فانصا وئاسب رابتعالا امو هللا ءاش نأ هناك هيف ام ىلإ كشر

 اهيف ةبكللل راثآ مهفتو اهلمات نم .نع ىفخ سيلف اهشاعمو اهريبلتو
 ”9ل5 امب عت فقلاخل بئاجع نيكذ دنع اهدنري باتكلا يرت كلذلو

 000 ادا لضييسا )3  2. نع ىتييوب 8302320 لت ام ىف
 4 8ءطلغ ةزص 2. 5) ظورص ءراععممر مم ةهأؤ 0وهقذ 0165عو 1710 عا

 [ءط]لغ: 0طحمطل لهم لسملعدخسس 08 8ةلغود مد همتعطط 80م ءانطعم 51127 عد

 ععواجأ ما, ممهعطغم» لتع لسلعس هقهأغ متعسسولو ةهتصعد» 6652 هعط طق ع7701ر

 ععا5وؤ زس 6 هعوس0 عسر 70 0ع 811ه عدطقس ع1 ةعطع 7ععط»ء1غعغ موع. طتصح

 عموم ةزصل متع 251 18116 همق لومدعوا عدد دصل 8ءلعسغ طءاطوضضسأ 3

1 

 عما 2ءعوتسسعمم ده0 اص 2[هعمع ؟هد هرعت مهتعطعم كهلعم ععاوستا

 سس ةمركمعغ ص 8كعءولطعأز: عمدوؤمؤ مم0لعم. 1س تطمع" عم لوطععمر 818 06#

 8زكلوج ءدطقسلع] دس 8ععاقد هس0 2و1ةمكتسو 20ءا عع0ل51046غ 004عير 112

 006 هماعطع 1ةلله ةلغوع 0: ععاعنططصتعت 512 6) 2 ةيقوتسكا

 7-8) 2. 8". كلذ نكي ملو ةقيقللا (رومالا 2.) لامعالا رئاسو ةباتكلا

 نايبلل رئاسا ف.
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 رم رابتعالا ىف ىاثلا بابلا

 نم :ةنيابسلل هساأوح نع (# باغ ام ىرب هبو 6 :لوقعم او ةسوسكامبأ

 رشلاو ريخل نيبو صقانلاو لضافلا نيبو لطابلاو فخل نيب لصفي هبو

 رئاس رخسي هبو عنتمماو نكمملاو بجاولا نيبو ميبقلاو ليبخل نببو

 اهداعبأو بكاوكلا عضاوم ىع زيمي هبو .(* هعفانمو هخاصم ىف ناويخل عاونأ
 ةيقطنملا نيعاربلا لاكشاو (ةةيسدنهلا سياقملاو. بسنلاو كالفالا تاكرحو

 ناسنالا قالخا رئاس كلذكو اهركذ لوطي ىنلا تاعانصلاو مولعلا رئاسو

 انغصو ام لثم ىلع هل ةعفنملاو ةخحلصملا نم ةياغ ىف اهندجو اهتربتع' اذأ

 مالكلا ماظنو فطنلا ىف ناسنالا ىلع هب هللا معنا .ام ىف ركق مث لقعلا يف

 ملق ناسللاو ديغ نع هب جفيو هريمضو هسفن ىف امع هب ربعي ىذلا

 دقعنت بو (؟ نيانلا نيب لضافتلا رهطظي مالكلابو ذئميهبلاك ناكو هغلإب تا

 رفغتستو لكلا كردتسي (؟ مالكلاب» هثايلوا نيبو هللا نيبو مثنيب (' دوهعلا

 ناسنالا اما ليقو جلئاذرو سانلا لئاضف ىلع ليلد ىوقا (اوقو ب ||
 ناسنالا كح نا فطنلا ىنعا ناسنالا كح لامك ("هبو (ناسألاو بل

 نيفئأتسملل (' ىيرضالللو نيضاملا راثآ َقْيَقَت هب ىخلا ةباتكلاو ظل ١

 1-1) 2. 1". ةيناحورلاو ةينايسلل هتاسوسح عيبمج. 92) 0, 00
 فطل, 8) 8"هطل ذط 0. 4) 2. 1. بك وكلا دكعبا ىلع فا

 5) 2. 1. ةيقطنملاوو 2 6) 2. ل ضعب ىلع هضغعب. نا نينا
 هبو هللا نيبو جنيبو سانلا. 88) 8هط]لف ذه ., 1. طق ناشلاو '
 لئثالدلا ىبقا. 899) 2. 8. ناسنالا تح مامج فنطنلا لاه"

 مئاهبلا نم هب لصفني ىنلا يعول هاضف وهو تيم فطان ىح وه ىذلا
 نييرشبلا رئاسو. 10) 8هطلغ زد 0 2. 1. نيقابلاو.
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 رابتعالا ف قاثلا بابلا 1

 3 " ةطوعص طزو ريدم مف لاقو («ورروجب ربط مدطدجب مد رويوذ» ريط نود حد مع ىليلا

 0 نم امغصو امل :سانلا- نم ءايلْلا ناستالا قرر دنل  ىخا اي بجغلا نمو

 0 ةعبلط ىف لعجج (؛ ملو انفصو هب طك مل هنم رثكأ وه انو »ب هعقانم

 ' قلع اريبجم نيكي امل ىكل امئاد هيلع علطلا .لجمو رع هللا نم ءايلل

 ا" ءايخل انمزلي نكل ('هتعاط باوثل هقاقحتسا دجو فعصيق هل هتعاط
 ' فعالطاب انملعو :ةعاطلا نم هل انمزلي امب  ملغلاو رابتعالا فقيرطب هللا نم

 | داما (ءاورد مدد حدددددم ؟صذدرجب رود هلوقك انوئامضو انرعاوط ىلع

 نود امهب انصخ ىنلا زييمتلاو لقعلا ىف انيلع لجو زع هللا ةمعت ميظع
 " انماسجا ريبلت ىف انل كلذ ةلثآاف ئفخ (* سيلف نييرشبلا عاونا رئاس

 | الب دغلمد ىف ضرعت هال كلذ .انم َدَقَق نم نود انتاجي ما ظبو
 ' اكلنذ نم اكج ةيثكف لقعلا (* لجأ نم.انل  (”لصخ ىلا لاصخ

 الرداق ايلزأ !ذخاو !دمص اذرق اييكح .اقلاخ' انا نأ ىلع هب قالحتسالا

 ماتوا نع ىلاعتو نيقولخملا فاصوا ىع لج ناكم الو نامز هب (ةطوحج ال

 كلذ نيو ءىش ههبشي الو اًميش هبشي ال ادوج اميرك اميحر نيدوجوملا
 بوجيو ملاعلا ىف (©ةثوثبملا ةجرلاو ةردقلاو. ةمكلل هب انمهق اضيأ
 001١| ١ فصلا دعلعن لكلا نحب هلأ دمع الب ةدايعلاو 4 ("ةعاطلا

 ١" انبعت ىذلا مع هلوسر ىل هب ئخوملا قداصلا هللا' باتك انل مضي ليقعلابو

 عت هللا نم هيلع ىصقتلاو .باسللل .عقي هزنيمتو .ناسنالا لقع ردقبو .هب

 عاباوتو عفلكو ةةلَمَج ةيناستالا .لئاضف هنع نطقس .هلقع .لقف نمو

 «) لو. 6,15. 2 5) وك 3,5. ) ه2. 36, 2

 1-1) 2. 8. نع اروبج# نوكي ال ىكل هللا نم ءايلل ىلع عبطي ملو

 " منع هباوك طقسيف هللا ةعاط. >2) 2, 7. هتلئان ميظع ىفخ. .3) ط.
 هلجاأ نم اهب زوفن. 4) 0. ةهج. 5) 80 ل36 885. 6 0.

 ةقوبتملا: ه0 هممط 1: ”: 7) 2: 1". لجأ نمو ةلَجا نفي هل ةفايعلاو ةعاطلا



 1 رابتءالا ىف ىفاثلا بابلا

 نزتخا ام يالعل ثلاث ميقو ملصيو .ايهي نا ىل رادلا ىف هنركيو لوالا

 نم رادلا ىف ام حسكل عبار ميقو مشل ىف هنقرفتو هتميهنو هحالصاو

 نم اهعقاومو ةيناسفنلا ىوقلا ىف رف مث اهنم اهجارخاو ماسوالاو راذقالا

 تيارف فطنلاو لقعلاو ءايللو نايسنلاو ظفلملل ركفلا وح ناسنالا عفانم

 5 هلاح وكت تناك فيك هدحو ظفحلا لالخأ هذحم نم ىناسنالا صقن ول

 هيلع امو هل ام ظفح مل اذا هروما ىف هيلع لخحيس ناك لَدَخ نم مكو

 نم ركذي ملو هل ليق امو لاق امو عمس امو ىأر امو ىطعأ امو فخا امو
 ولو فيوط ىلا كتهي مل مث هض امم هعفن امو هيلا ءاسأ نمه هيلآ ىسحا

 ةترطَتي عفتني الو هربع لوط هسرد ولو املع طفح الو ةريثك ارارم هكلس
 10 :نا اقيلخ ناك لب ناك امي نوكي ام الو ىتصتت اهب 0000

 دحا الس ام هالول نا نايسنلا لاصخ نمو الصا ةيناسنالا نم جالسني

 نسي امب (لَعلا الو ايفحلا رورس نميع ءىش اهنع هلغش الو ةبيصم نع

 ناطلس نم ةلفغ الو (:كساح نم قرنق اجر الو ايندلا ناقأ ركذت اذأ

 ناداضتم نافلتخم اهو نايسنلاو ظفلل ناسنالا ىف لعج فيك ىرث الفا '

 ها ل ايورض امهنم دحاو لك ىف هل لعجو

 الولف م هندئثاف مظعاو 0 ربكا ام هب ناستالا صَخ ىذلا '

 ليملل (ةرجني د الو جتاولل ضقت ملو (*دعولاب قوي ملو فيلا رق 8 ا

 روعألا نم ع .رأ ىتح ءايشالا نم ءيش ىف صيبقلا بقتل |١
 زوهارب مدل كيلا اقول سائلا روهبج رثكا 0 ءايحلل لبعُت ابنا ةيعيرشلا |

 ه0 ("ةشحاق ىع اُقَعَي ملو ةناما اوّدوي مو ماوس نع الضف متبل ا
 لوقك هنع ءايخل بوق علخ دعب هيناب امنا انركذ امم اني 000

 1) 0. رثوأ. 2 2) ةياوو طوأ 1. ميدردرو هاه مصروص. )8  طبل

 3 اويل رئاس نبب نم. 4) 2. كعولاو بيعلاب. 5) 0. دلل هالق

 ترو ل ا علال ١" 6) 2. ل ةيصعمو .
 ا ور دار ا در سس يع ع
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 رابتعالا ىف ىفاثلا بابلا 7

 ندبلا ىلع (' ههسقتو امد هبلقتف ظيلغ ءىش هنم دكبكلا ىلإ لصي

 ىتلا (© ىراجحملا ةلونمب كلذل ةأيهم راج ىف هئارجا عيمج ىف هذغنتو
 2 : 5 غدد
 نم .نأك امف اهل تدعأ دق راج“ ىلا لوضفلا نم ىقب ام فغنيو ءاملل ًايهت

 "00 اللا سنج نم ناك امو ةرارلا سيك لل ىرج ءارفصلا ةرلا سنج

 مولا ىل ىئرج ةبيوطرلاو ةلبلا نم ناك امو لاكطلا ىلا ىرج ءادوسلا

 قلافل ةيكح ىخل اي لمأنق ةناثملا كلا ىرج مدخلا :ةياصم نم ناك امو

 كلت ليحتل اهعضاوم هنم ءاضعالا هذ هعضوو كندب بيكرت ىف عت

 نتالآ ةتيه ىف لمات مك هيقستق ةلمج نذبلا ىف رشتنت الق ليضفلا
 ناتفشلاو ناسللاو تدبصلا يخل بوبنالك ةرجنخاف مالكلا راختو توبملا

 ةرجنلل ىفف رخا عفانم ءاضعالا هذه ىفو مغنلاو فورلل عيطقتل نانسالاو

 اكنوعم كلذ عم هيفو (موعطلا قاذت ناسللابو ةئرلا ىلا ميسنلا كلسي

 فيشرتي نيتفشلاب» ماعطلا غضمي ساضالابو بارشلاو ماعطلا ةغاسا ىلع

 رئاس ىف كلذكو (رّدقو دصقب هنم بصني ىذلا نوكي ىتح بارشلا
 ىبخا اي لمات مك اندنع ةلوهج اهضعبو ةمولعم اهضعب عفانم ءاضغالا

 ىتلا ج ةبنامإل (”ةوقلاف هيف اهلاعفاو ندبلا ىف ىتلا عبرالل ىبقلا (”ىف

 للا 6 ىف ادكسللل نقلا ةحعلا ى.هليصعو ءاذغلا دورو:نيصتقت
 ةرقلاو اهلعف هيف ةعيبطلا لعفت ىتح ةدعملا ىف هدرتو ماعطلا سبح"

 ةرقلاو نديلا ىف هُقبَتو هتوفص يرختستو هضبطت ىتلا 2 (* ةمضاهلا
 نم اهتجاح ةيضاهلا ةوقلا قنخا دعب لضافلا لفتلا ردك ىلا 2ك ةعفادلا

 هيف امب هيلع مايقلل ندبلا ىف ىوقلا هذ تلكو فيك (”رظنف ءاذغلا

 دخاوف رادلب نولكوم موُقو مشح اهيف كلملل زاد ةلزتمب تراصف هحالص
 هدروب ام ضبقي ناث ميقو كلملا نزاخ ىلا اهدارياو مشكل مئاوح ءاضنقال

 0 0 اهتمت 19) 3 هن ركع هر: لعطلا- 14 2
 رادقمو. .5قزر 6 ه6) 3هطلك نط 0.2 2 .2) 2: 3. ف. ىرت“ الفا.
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 |. رابتعالا ىف ىاثلا بابلا

 اهلاح ىلع تيقب اذا ةيوطر لافطالا ةعمذأ ىف نأ ءابطالا لضافا معز. ام

 عتغمدا نع ةبوطرلا كلت لك ءاكبلاف ةيدر انادحا عيلع نتدحا

 (' ناسنالب ىلاعت فلاخل فطل ميظع نم مث اهثداوح وس نم نوملسيو

 ةدم لوط لكالا هيلع رذعتي الثل رخآلا دعب دحاولا هنانسا هلدب ىف

 نع زيميل ةلوملا ضارعالاو .ضارمالا (* هيرتعت مك اهنم طقس ام (2تابن
 ةييهبلك نوكيف اهيف هتاوهش هكلمو اهيلا سنلأيف اهلاح لهجج الو ايندلا

 ركي مث (6 مدد مرج دددد حمد مدد ذرب ىلولا لقو قفي الو لقعي ال

 وضع لكب دهتكلصم هوجفو هندب ءاضُعأ عفانم لقاتيف هبلق رَصِبِب :ناسنال

 ىذنالاو .:ادجتعالل : نانيعلاو .نصوهنلل نالجترلاو .عفحلاو .سنتلل لادا ٠
 ةدعملاو مضقلل نانسالاو لكالل .مفلاو مالكلل ناسللاو مشلل فنالاو عمسلل

 اهلمخ ةيعوالاو لوضفلا زاربال فكفانملاو ءاذغلا صيلختل كبكلاو مضهلل

 ىرقلا نكسم غمدلاو ةاسيدل عوبنيو ةنيزيرغلا .ةرارمل نكسم .بلقلاو
 كلذكو .لسنلا ةماقال سرقلاو (؛ بصعلا .لصاو سل .عوبنيو ةنياحورلا
 انيلا رهظي امم رثكا اهعفانم نم. انيلع :ىفخ ىخذلاو .ندبلا. ءاضعا رئاس

 هيف ةعيبطلا لاعفاو.نحبلا نطاب ىف لمات نمل رهظت' كلذ لثم ىلعو '
 ىويو (* ندبلا ءازجا نم ءزجس لك ىلع هتيسفو هيلع ءاذغلا دورو كنع '
 ند ىلولا ليقك هنع ركشلاو هقلاخ نملل هيلع دكوي ام ةمكلمل راثآ نم ّ

 ىلع ةدعملا ىلل ريصي ماعطلا نأ كلذو :(5 ددد دم ذذ مدددددوص :طاضالإل ا

 مث ءىرملا وهو جاجو.عءا الو هيف سوفت ال ميقتسم طخ ىلع ةأيهم ةانق 0

 ىلا هلسرت مث سرصلا هعطق ىذلا لوالا نيكطلا نم غلباب ةدعملا هنكطت '

 ال ىئبكل ءاذغلل ةافصملا نتلعج دق امهنيب ةلصتم فاقد قورع: ىف كبكلا '

 م) 232,9.,28. 10 ,85 )65 

 1) 2. ق١ اضيا هب مفطل. .-2) 22 ىنانسسالا كه اويمتاا 0 ل

 هيلع قرتعت. - 4) 4'1 لضعلا. . :5) 2. هل. مسلخل 8 ماسجالا.
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 رابتعالا ىف ىاثلا بابلا 3

 ' ريثكب سيل هيلا ةجالل دنع ةعبانلا نيعلك ابذع اغئاس الئاس اهيبدت
 - حنع لفطلا ىقشيف ليلقب الو صم ريغ نم ليسيو هامح عما ىلع لقتيف
 "هللا ردبص نا كلذ ىف فطللا نيو ىلتثلا نم (' هصاصتماو هجارختسا

 نبللا ليسيف اعسأو ال ةقيقحلا ةربالا ةزرغ لثم ىلع ىلتلا بقت عت

 " نيرشكا اقيض الو ىحثلل هصم كنع لفطلا .هب نصغي وأ. صم ريغ نم

 " رضبيف (*ديسج ىوقي مق صلاب لفطلا ىلع هجارختسا بعصيف كلذ
 / ١١ ىتتح هيكلاو بولق ىف ةمحولاو ةقأرلا هللا ىقليف تاوصالا عمسيو .ناولالا

 ١ امهيلع فختو بارشلاو ماعطلاب اميسفنا ىلع هنارتويو هتيبرت نالهستسي
 )0 عفنع تانآلا عفرو هب فطلتلاو هفيظنتو هاسغ نم هتيبرت ةقشمو ةغلك

 | الف ابصلا ةبترم ىلا ةيلوفطلا ةابترم نم لقتني مك لفطلا نم هك ىلع
 ” نم نالمتج املع هزيبمت ةلقو هيعاود ةرثكب ناطنقي الو هوبا هب هركي
 ١ دكشا غلبي ىتح اميسفن ىف همخو دمح مظعي لب هتفلكو هتنومو هتاغج
 | مسفن ىوقو هسارح ىرق ىقنف ('جيردتو ماظن ىلع مالكلا ملعت دقو
 " هساوح طشسوتب ضعب نم تاسوسحملا نضعب  زيبيق .غلاو ملعلا ليقيف
 "كولا لوقك ةيناحورلا (؛ هساوح ضعب نم تالوقعملا ضعبو ةينامسمل
 2 منأ ناستالا ىلع ةمعنلا ميظع نمو (< مدردر) مريد ورد مصدر رصم ف د

 هلقع ناك ول هنال رشلاو ريخل ريمي الو لقعي ال هتيلوفط لاح ىف نوكي
 علالقتسا ىف هيلع سانلا لصف زيميف هتيبرت دنع نيلماك هزييمتو

 0 لل فالخ دهن لايك قزميح عتياظنو ةاقكوشخ ”ةعوسو :قاسغناب
 ىلع هب عفتني لفطلا نأ .هئاكب رما ىف بجعلا نمو اًدمكو ًامغو اًنرح

 ه) 2+. 2, 6.

 1) 1ننوو طوأ 1. بييرصب هاهأأ يسوم 2) 2 عصب. 2 3) انعم

 طعما 2. ودججب 0. طب مهعط هص0 هوعطر ةأانكءل77 186. 4) هل. 1. طسوتب

 دسأوح.



 تناول

 0 هر :

 نا و ولاا 1 عع

07 
 1 رابتعالا ىف ىقاثلا بابلا

 هرهاظ ىف دحتم مئات مسج اهنم مظتنان هتمكح اهطبرو هتركقب عت

 ةيناحورل الكاشم (' اينارون ايناحور أرهوج هب نر مث هعئابط ىف فلنخ#

 داسوب اهطبر ىتلا هسفن ىلا >ورلا رهو اذهب ىنعا ةيلاعلا صاخشالا

 قورعلاو مدلاو ةيويوغلا ةرارخلو ىلويلمل مورلا ىو نيفرطلل ةلكاشم

 نم (”اهوكتو اهظفحتو اهنوصنت ابابسأ اهل لعجو نانايرشلاو (: بصعلاو

 تاياقو اهعيمجو رافظالاو رعشلاو دلألو .لضعلاو ماظعلاو مكللا قو .تاثآلا

 لج .فلاخل ريبدت فطل ىف ىخا اب كف مث تاثآلا نم اهنوصت تافالغو

 ناككم زرحا ىف نوكيل هما لوا ىف هما نطب هل دهم ىنذلا ناسنالل وعو

 عم درب الو وح ال هيلا لصي الو كي ةلانث ال ثيح لاقع عنمأو

 ربكيو ومني لازي الف نيبكملا (*ءاذغلا عم نيصلل نكلاو نينملا ءاقولا

 الو ةقشم ريغب هثاذغ نم هنكمت عم بلقتلاو ةكرذل ىلع ىوقي ىتح

 هيلا هلاصيا نييرشبلا نم نحال نكي ال ثيح هل ٌىَيف دق ةفلك

 هكم + نأ ناذغ ىولقلت ةنسح ومن داز ام لكف بابسالا نم ببسب

 ةليح ريغ نم فيرط فيضا ىلع هما نطب نم يرخا مث ةدودات

 لب هيلع كلذ ليهستل هيف لمعتسي فطل الو هجارخا ىلع اهب ليكي

 ضعب نع تميل هللا لاق امك هدابع ىلع فووولا فيطللا ميكلل ةردقب

 دمحم : تصبو مرطرو طكرم ريذ» ةطرب» مدذ جرب مرو  فطانلا ريغ ناويلل

 وهو ملاعلا اذه ىف لفطلا لصح مث (4 مرددط مرن مريد مدربطدد حارسا

 «ءاذغ عذ' فلاخل هل ءايهي مكث سمللاو قوذلا ةساح الا ساولل فيعض

 ىف اًنبل هما .ىنطب ىف هواذغ ناك ىنلا مدلا بلقنيف هما نيك ٠

 ه4) 18306 39, 1+.

 1) آظ165 561 1. ددزرب هذولا دج 2) آط16هه طوآ1 1. حعدايورردب اهلا

 مدح 3) 1016 888. طهطو» مد طدح. 4) 816 طوعاسسأ الق.

 مى. 1606م, همام ةهطو طقما“ تصل 09 2015 هلطعتت 0062 2561 21811612
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 رابتعالا ا قاتلا بأابلأ 1.

 ” نم انركذ ام ىلع انفقو !ذا اناذ هرما ءاهتناو هلاماو هضارعأو هرهاوجو هلقع

 "للك ىقو مب: هيبش وه ذا ريثك ملاعلا اذه رس نم انل' نيبت (' ناسنالا

 انيكذ ام مّلع كلذب دارا هسفن ناسنالا ةفرعم ةفسلفلا نا ءامكلل ضعب
 '00 لال هيك اليكلل كا لين رعو لج قلل يطيق ناستالا: ما : نم

 نم ركذن نإ كلذك كلذ ناك نأ انل ىغبنيف (هجطرب مرم»س ةدص)

 ىلا لفاغلا هبني ىنعم لك نم اريسي ناسنالا روما نم انفصو ام. عيمج

 هقلاخ عضخيف ركذا مل ام بلط ىلع هثعبيو امثأاد هل ركذتلا همولي ام

 لاق امك هل ههبكش مظعيو هيلا هناسحاو هيلع ةهنانتما ميظع لجأ نم

 ميو : درعم مربدر» ينطال دارت حاييطور مطور مرربجو د طرب دم مع ىلولا

 تزورب بح مكر : رضع تططمح ةقضمو دممد ةضااشإل داثثال دطط طال "مدد

 اب كل ىغبني ام لوان_ (6 : حدد درب ربط دريت عدت تضد) حدد دقد الا

 لؤأ نا ىوتف هنوك .ءادتبا ىلإو ناسنالا ةيلوا ىلا _كركفب ىقوت نأ ىخا

 ىلا رصانعلا ةبشروم نم هجورخ كلذو همدع دعب هداجبا هبلع هللا ذمعن

 اهنمو ءاذغلا ةبترم ىلا (2 نابنلا ةيترم نم لقتني (* مث نابنلا ةبترم

 مك ناويلل ةبترم ىلا اهنم لقتني مك مدلاو ىنملا ةبترم ىلا لقتني
 (ة ىلع وهو تيملا فطانلا ىلل وهو (© ناسنالا ةيترم ىلا اهنم لقتني

 ريبلتب :ةفلوم ( ةلكاشتم طئاسوو ةفلتخم بابساو تالاكساو ميردت

 ةردقلاو ةمكللو دولل رثا تيارو كلذ تلمأت اذاف ( مكس ماظنو نقنم

 ىرنت هدسجو هسفن ىنعأ رهاظلا هفيلات لوصأ (6 ىف ركفو ّلمات هعيبج يف

 . فقلاخل اهغلأ ةفلتخ ( عئابطو ةداضتم رصانع نم ابكرم ناسنالا ندب

 ه) 8لمط 19, 65) 2و. 139, 5

 12. 8> عنم كلت لعد 2-2) 8ةهطلق 12 0. 3-83) 2. 1“.

 ' ىلع فطانلا. 4 ط1ه5 561 1: حومد جرح هؤولن جدجدرمدرم . ةق-ق) 2. 7“.

 ىف لم انتو كرظنب رقت مث. 26) 82. 8. تاصقتساو.
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 7 وابتعالا ىف ىناثلا بابل

 اد

 لكست .ىقو عغاصمو (:ممالا رئاس ريبدت ماظن اهب ىلا .(' ناسايسلا

 نم ةعيبطلا ةلونم نا ليق دىلقو طفقف ايندلا روما (" ىف ةعيرشلا 'كسم

 ىف ( ةيعيبطلا ىوقلا ىرجت اما هدّيس نم دبعلا ةلزنيك ىه ةعيرشلا
 حمددرب» باتكلا ليش ويظن ةعيرشلا ففاوي ام بسح ىلع ملاعلا ريبدت

 لاقو (©« دوددرد مطرود هضرد»مرجر تحصارم موبيل تمصط ميم دددل مددجطرب .ذذ رب

 مصرس مدريوجل مرنم زارت دويحس) درجكرب زد طردك ريصعم الاطان حدب ميلا

 ةذ دروب دذ تطرب حاوروب مط حدجايصد صدت دبع مقمومت طد رمق طد جداا

 ممدد ممدد مرمدرد ميكلل لوق نأ نكمي دقو كلذ لثم ريثكو (6 دود

 كلذ جفاف انركذ ىتلإ ةعبسلا ناكرالا هذه دارا (6 جرد مدردرب مدانص

 سماخل لصفلا

 (* نأ لوقنف اهب رابتعالا انيلع بجواو انم برقا فونصلا ىا امأو

 نا الا (اهب رابتعالا انمزلي كيكو ناك ناو اهنم تحاو لكب رابتعألا

 ىنذلا ناسنالا ( عون ىف رهاظلا ةمكلمل (ةرثا اندنع اهكضوأو انم اهبرقأ

 انمزلي كقف ملاعلا اذه نوكل بيرقلا ببسلا (ةوهو ريغصلا ملاعأا وه

 (؟هئاضعا بيكرشو هئاورجا ئفيلاتو هتأشنو (' ناستألا ةيلوأ ىف رظنلا

 وه ام ىلع هليكشتو هعضو ىلا ةيعادلا ةرورضلاو اهنم لحاو لكب دتعفنمو '

 رونو هسفن ىوقو (؟هفالخا نم فلخ لك ىف هحلاصم ىف رظنن مق هيلع |

 ه) 804. 28, 25. )5  808. 15, 26. م طم“. 9, 1

 1) 2. 8. 8. ةيفسلفلا ةسايسلا. 22) 2. 8. 3. سانلا رومأ ماظن.

3 

 ىف ةعيبطلا ىرج ىرجت اهنا هدبع نم كيسلا ةلزنمب. 4-4) 8. 17. '

 ببسلاو كصقلا وه ىكذلا. )47  2. 1. هثادتبا ىق. .8-8) 2.“

 1 اهب رابتغالا انمزليو ةدّكو اهعيمج. 2 ق5) ط, 1. عوفاوماءا .191)6 0

3 
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 هقالخاب هنكلصمو ةندب (1'. لوصاب) لاصواب هعفانمو ءاضعالا .
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 اهب عوطتلل ننسلاو عئارشلا عضو ىف رعاظلا ةمكمل رثا عباسلا نكرلاو

 رابتعالا ىف ىاثلا بابلا ع

 | رن هل هباشمو ريبكلا ملاعلل لكاشم وهو فضطانلا' ريغلا ناويلمل رئاس

 0 مدرب هددانم دود يطب هلق ىف دم» راشا هيلاو صانعو هلوصا
 : قررت دمرحا تدل : اددداطض تركنا تامالزلزلا ةناهددكم ددل جازت : 08مم

 | عونا ىف ةرعاظلا ةمكمل رشا عبارلا نكرلاو (6 0 جددا صجمو) دال
 ' مئاوقلا ىوذو فحاولاو مباسلاو رثاطلا هنم هليلجو هقيقد ناويلل رئاس

 ' اهحنانمو اهفيراصتو ('اهقالخاو اهروص ('بورض فالتخا ىلع عبرالا
 هل هخيبوت دنع 278ل هللا فصو ىف ركذ ام (2 ىلع ملاعلا ىف اهحاصمو

 " ىرحبلاو ىربلا . ناويلل فونص نم فصو ام رئاسو (ةوج»ي ددجرتف مد: م

 | ملا ةتئيلا نياعدو كانتا قررماظلا ةمكل رثا سماق نكرلا
 ' ًاهضاوخو اهتاجازمو اهعئابط فالتخا ىلع اهيف هعفانم بورضو ناسنالا
 ' ليق ريظن قكاردا بسح كلذ نم عبتك ىف © نولوالا فصو دقو
 ١ 5-05 دررع درردعم جزا رددذد . دج ديعح رص تحيزج ذيع ددج» (6 باتكلا

 ” لايعالاو تاانصلاو ميلعلا ىف رفاظلا ةمكلمل ركآ سداسلا نكولاو (© دجد
 | رالص هقزر بابسإو هتحلصم .مامتل ناسنالل دمسا لج هللا (* هلآ ىتلا

 - مددس مجمد مر و هلوقب بانكلا راشا اهيلاو ةصاخلو ةماعلا (* هعفانم

 (6مدتكمز حريك مورد مدر رصد 5 د مع لولا لاقو (4 جردد ”دارض رصد ص اع

 )' ىلإو لجاعلا ىف اينحلا عفانم ىل (ةاهل موتلملا (©اهب لصيف رعو لج هلل

 7 درررممو دالط ظدد» *ذوب روضانن ازتززن باتكلا ليقك لجتلا ىف ةرخآلا باوث

 بورض كلذ عبتيو (7 حدود :مرحإ نرحب طيب ردو هددر»# مج هدنمد مدد

 ه) 8تمط 10,108. 5) 31, 4 ه 115. 5,13. 42 8305 36.

 >0 26-22 /) لعق. 55, 2.

 1-1) #8هطلغ ذص 2. 8. 5“ 29-2) هلوق وك. 3-3) 2. 8.
 " ىعيبطلا ملعلا ىف بتك ىق كلذ ءاملعلا7 24--4) 2. 8. #7. بلجتسي

 عفانملاو فازرالا اهب. 5-25) 2. 8. 8. نوقطانلا اهب.



 1 يام ه1 5
 ريشا نزلا ا ا 1 رك صل نا

7/53 
 18 رابتعالا يف ىناثلا بابلا

 لفغيو هايند رومأ ىف دهتجيف كلذ ٌدصب نيرمالا ىف لعي لعاجخلو طقف

 هسحربس حط مورو درب نصوص لفاجلاب هرابثعا ىف ميكلمل لوقك هترخآ روما

 . (0 مرو :صصمط

 مرارا لمكللا
 لوقنف اهب رابتعالا انكي (' ىتلا نيقولخملا ىف ةيكلمل رثآ فونص مك اماو

 ةعبس «صاخشاو ععاونا ةرثك ىلع (' نيقولخملا ىف ةتوبثللا ةمكتلا ناكرا نأ

 نم دهاشن ام لثم هناصقتساو ملاعلا لوصا ىف ةرهاظلا ةامكذل ثا اهدحا

 اهقوف رانلاو ءاملأ ىلي ءاوهلاو اهفوف اهيلي ءاماو طسولا ىف ضرالا فوقو

 اهنم لحاو لك مول دق ءىتش اهنم (ةريغتي ال ريدقتو نزو ىلع اهلك
 هلخاد ءاما ىجكس كق ىنكاس ركبلاو هل دودحملا هب صوصخكمللا هناكم

 ددوررب» هلوقك هحاير تبرطضاو هجاوما (" تمحارت ناو هّذح ىتعتي ال

 صدرر» تصر مدصرط يطل ريوحص مم درت دمروا عدصطخا مدد مدنا مم اذان

 ود : حاصوبد دايز تددد 5 مطررط ءامسلاو ضرالا فوقو ىف لاقو (ةدجدذد راهدد

 (مددرب طدرج دذ حرص دمرت تانمواسمط : دصالطا ردع هددلد مداطإ#

 ىلاتلا ىكرشاو (# تدر هددد مرو ىف ىنعملا اذه نم ىلولا ركذ ام ىلعو

 مامن هب ىنذلا ريغصلا ملاعلا وه ىنلا ناسنالا عون ىف ةرهاظلا ةمكلل رثآ

 ىف مع (؛ىلولا نيب ام ىلع هلامكو هتنيزو (؛ هلامجو ملاعلا اذه ماظن

 ناسنالا بيكرت ىف ةرهاظلا خمكللا وثا ثلاثلا نكولاو (مدورد» :: رد

 ىلع ©هلشفو هب هللا (ةهشخ ىنذلا لقعلا رونو هسفن ىبقو همسج فيبلاتو

 ن) طر 24,32. )5  8005 88,10. 6 و. 119,888. ©4) 5#
.8 .8 4 .104 

 1-1) 8"هط]آق 15 0“ 2) الوعط 1. 116 2883. طهطو2 تيدر م

 زو اعمزسمس ةذصص 9عورعتسل و2 181012. )8  2.1. تيمكارت. 4-4) 82. 1

 ىلولا راششا هيلاو هلامكو هتايح ةلمجو. 5) 0. ةفرش. 2 6) 8هطآف ذه 0
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 رابتعالا ىف قاثلا بابلا 1

 ءىت الو نيفصنب اهاممنقان ةحالفو ةمدخ ىلا جاتك اضرأ امهيبأ نع

 ىلر لقاعلف كلذ فض ىلع رخآلاو امزاح القاع اهدحا ناكف اعريغ امهل

 هقزر بالجاتساو هشاعم ىف ليكتلا نع هعطقي طقف هضراب هلغش نأ

 ١) ناكف ميب اموي هلع ةبجل نم شيعيل هريغ ضرا ليع ىف رجأتسا

 ىف لعو هنم ةعاس ةحسف منتغا هموي ىشع ىف هريغل هلع نم (قلطنا 5

 نم رثكا وأ ممي توق مايأ ةرجأ نم لضغتسا !ذاف (: طاشنو دجب هضرا

 هطاشنو هدهج ةياغب هضرأ ىف لصو ةّدملا كلت ىف هيغل لبلا كرت كلذ
 غلب !ذاذ (” ىغبني ام لضفا ىلع هضرا لع لمكي ىتح كلذك لؤي الف

 ' قلثلا همع لوط هنم شطو هعمجو هلصح اهتّلَع ناوأو اهرامثأ تنقو
 هتلَع مقت ىتح هرامك ىف كيزتسي للزي الو ءمّكَح ىلع هضرا ىف لعيف 0

 نا ملع امل.لعاجل حألاو هضرا ىلع اضرا هب ديزي ام هل ٌلضفيو هتوقب

 ىلا رجأتساو ةلمج اهكرت هب توقتي ام باستكا نع هعطقي هضرال هلع
 اهنم رقوي ملو اهب توقتو اهنم شادو هترجا فخاف ضرالا لمع ىف سانلا

 ةحار موي هلعج هموي توق هل لصف اذا ناكف هتغلبو هتوق نع اًميش
 تاقوالا ىف مامحتسالا لعتسي ناكو هضرأ رما ىف ركفي ملو ةعاونو ذعدو 5

 لب اًثيع تينت مل ةلطع هضصرا تيقبف هلع مليا ىف هل لصفت تناك ىتلا
 ميكلل ليقك اعرامت لويسلا تلو (*اهتاجايس تمدهناو كوشلا اعالغ

 امد تدزاازمرم» كد مكر مرمر دك دمو مدرب ةدح زر مدحرب طايزن تيب مدان طز

 ربتعا لتملا !ذه هلقعب ىلر اذا لقاعلاف (« مدر مددرب درب حدطجوم مدد

 اذاو هدهج عيمج اهل لو ةقيقللا ىلع هراد ف ىتلا هنترخأ روما ىف هب 0

 ةجاقو ةرورضلا بسح هريغ ضرا ىف لعي نمك اهل لع هاينلل لع

 ه) ط». 24,30.

 1) 0. هل لصف اذظ. - -2) 2. لح ءمط ليط هنم.- 3) 2-8 8
 لاح نسحا ىلع. 24) 82. 1. اهناطيخ.
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 أ. رابتعالا ىف ىاثثلا بابلا

 هيفو نييرشبلا عيمجل ماعلا نولاك (”مهفلا لقاعلا الا (!هباورص هجو

 داق ما مايل دايم د مم م«مطوب مد» مع انلثاوا ليقك ملاعلا ةكلصم

 هددت حاصرمرب صرب هرج مدرج ميكلخل .لاقو مرصد مر دوم مرورج دب كيري .(« درج

 ةمكللل راثآ نم ثللاثلا برصلاو ( مددرب حدس جردرج ديرو حصرت رج صرح
 الا مهقلا ليلقلا اهنع ريع الف نئوخا ةهج نم ةيفخو ةهج نم ةرهاظ

 لوصفلا ىف هلاونحا 4. :هاعلا :فالصخاك اهيلع ىضقتلاو اهب ليست ٠

 ملع ملاعلا نم صلختسي نطقلا قذاحلا كلذ هبشا امو. هنم ةعبرالا

 عت لكلا قلاخ ىلع لالدتسالا (* ىلا امّلُس اهلعجبو دفئاطلو هثيناحور

 ردقبو هبلق ىف هتيظعو هتلالج بسك هتدابعو هتعاط هسفن (“ مزليف

 معنلا ليرجع هبا هليضفتو هتقولخ ةليج هفطلو هتيانع راثال هزييم

 بجوتسا هنم سقبس ةليضف الو هل مدقت (”لمع ريغ نم اهيلع هفيرشتو

 هيف ام ملاعلا:ةينامسج نم صلختسي مك عت هللا عنص ليبج اهب

 عِرَخَيو طقف ةغلبلاو ةجالل بسح اينهلا ق:هلح مليت 000
 دينجعو لجو وع هللا نع بولقلل ةلغاشلا اهفراخزو ايندلا لوضف وئاس

 (" اهعاتمو ايندلا دقتعيو هتوم دعب هيلا ريصي امو هترخآل هلع ىف
 اهنع .ةليجر :دنع هب حضي ام اهنه. خلي وهخ هترشتاو هدأ اذ

 ىعسيف هاوأمو هدولخ راد اهلعجج اهيف ةمكمل راثآبو ايندلاب لهاأ#و طقف

 ةحلصم ىف ىرجب هنا اًنَط هّدكو هتيانع عيمج اهيلا فرصيو هّدِهَج اهل

 هنايح ىف هريغ ىلا رئاص اهيف هعيج لضفو هلك نأ رعشي الو. هسفن
 اثرو ىيوخاب كلذ ىف امههبشا امو ةلمج هنرخآ رما لفغاو هنام دعو

 هن) 662. 1, 6) ظعءعاوؤ. 4, 2.

 1) راموس 1. م. 98, 24: مزدد مددرج دوور حرج دد حدزي» ربجت نك هتف
 هموزءطم حداررت. 0 2) 2. 2. طفلا. 2 8) 2. 1". ىف هنليسو. 4) 2. ال“

 مزتليق. 5) 8. 1. ففح. 2:)6. كرتيو: 2 7) 0. اهيف امو.
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 رايتعالا ىف قاثلا بابلا 3

 ٠ دردصز (مويض مدرو مركز مكصارو اولقو .(ع مدعوم دددح مددرب ددال مددت

 اص ىبقف 66 كصرص ذر ةانتحصص رص حج طدزاط رددت ططصم هازلادإل

 : عفاف ةيكمل راثآب لالدتسالاو نيقولخملاب رابتعالا بوجو

 : تلاثلا“ لفل

 ١ نيقولخلاب رابتعالا نأ لوقنف نيقولضماب رابتعالا هجو فيك اماو لق

 للك ءارجا عضو ىفو اهنم ةفلوملا ةعووف قو :ملاعلا ناكرا ىف رظنلا وه
 ١ ةتكلصمو هلكشو هتتيهو هتقلخ ىف ةمكلمل راثآو هيف هعفنملا هجوو بكرم

 1 و ا او
 ' ةلماجو ةنكاض هكرخمو هتماصو ةقطانو ةتالولعمو هللعو هتينامسجو
 ”اويقرو امكن ابيكرت مللعلا بكر حي فقلاخل ناو هلفسو هالعاو هتابنو
 ا الكت امك هيلع اليلدو هيلا اريشم هلعجو اَنْيِب اليصفت هلصفو امربم ابيترت
 ' 000١ لمت نا ىغتتيو انفانب ىلا قابلا ىلع رادلاو عناصلا ىلع ةعتصلا

 / راصو تطلخو. تجزم دق تايناحورو تاينامسج نم ةفلوم ملاعلا ةلمج
  عيمج ىف ةمكلل راثاو نزويلل ىف لسللو سفنلاك اهضعبل اكسمم اهضعب
 لقال لع ىفخم ال ةحضاو ةنّيَب رثآ اهذحا بورض ةثالث ىلع كلذ

 7 ةلهج وينتل راهنلاب ضرالا قوف (©سمشلا كلف ةكركك لقاعلا نع الضف

 "7 ذرص دطمربن تمنو مدر ىلولا لق امك نوقولخملا اهب نفتح ةرامعلا

 مذد 1 دورنم ردح مم : ددرت درر صتدزتطل اظزلوذ مدرع دعبل : منطحا تصدازنم

 ملعي ال نيقولخملا نع ةيفخ ةمكلمل راثآ نم ىقاثلا برضلاو (© جرت حصدمد

 ه) كطونط 2,1. )5  1مولعغخ مطتس 100. 5و. 104, 22
 00101 ا

 1) آئامد زد 1. م 921: حمذورررج مودرصود مريدطو نيدحد مط دوبجب ممم رج صدا

 كدحجمأ هدمت مرج . 1216 7/7066 حرج حطوررج موحوصجرج عددصجب (مددجو 1هلقعط)
 ةطوصفم م16 جدردربد مدنا مص-مصس ضودخب هسا ظقصسلع]وةوءهر 6

 1سكمتسلتعاط ةذص 0مم 12هعغ ةجكوععسممسسس عم 00مم ةتضق 20-02.

 سمشلاب كلغلا .



 عا نت و ا ا ل و يت

 اك مار “رب

 11 رابتع الآ ىفؤذاثلا بابلا

 (ه درددرج» حام مورو مدرع مردتدرم .ةنوذرو بانكلا لوقك ملاعلا عيمج ىف

 ناك اهراقآ رابتعاو ةمكممل رارسا ىف همهفو هركف ناسنالا لمعتسا !ذاف

 لب ةيييبلا لثم ناك اهنع لفغ نأو كلذ بسح ةييهبلا ىلع (' هلضف

 نبذ طيبدورر» طرد مددس درصصب ترد نب رد» باتكلا لوق ريظن اهنم صقنأ

 حدادا جادو سر باتكلا ليقف بوتكملا نم امأو (ةردوحصرج ربط وال زلت“

 مدددد) مدد صردابو ممرم مب ميمدرم دد بلا لاقو ( مذيب عدد د »جا

 مدذ توبحم درج مكد ريرجسم مطرب ريدم نىيذت بانكلا لقو (2 مداد دوو

 مددت حدجرسب روب مدييدصج (* لاقو (هرصرعص مزددرد مما مت

 عوج دود ممرو مدح درج مدكم ذدين مدد ذرب مدطط دوم (”لاقو (/ صوب

 دوصد 50مدرجإ ؟ميجدد رون مدرود لاقو (0ددذ ذيب درص» صج مديت ذد هم

 حدرتود كحد حرص دز درب درج دكرص مزز درمد حامددرب مدرس ( لقو (8 دذرص

 ردت طد (رمع انلثاوا لوقف لوقنملا نم امأو (ة:ظررد: جدد :ريد» ربط مطوربد

 ذدزز) داود مرسل (# ددح» درصورم طرت دصم دزاربا مرر هتقنحصد دم

 (ر اولاقو ربح ربط ردد مييريدل مددت ريك ذذ طريرو ميجج حجصم ردك طحفصت منع

 دد حماسإلا حمدماا (7 دعاس .منكذرمل تنقانطد دعمذ هدم تحطم الم

 دررب5 وان مزددل ممدرو عم ا ماصارت ةزازلذ هدضناتا هدصطدرت 8

 دددد مايد صدرت دييسم درجو اولاقو مرطرمو مطردج دحييرج مز دماج رض هامالات

 0) 8105 85, 65) ل68. 1, © 40, 0( 28. 8, ىلا

 6©) ل68. 40, /) 42,18 و) ظ1ءهو1هق. , 2. 8) 2,14. 2 2

 4,184.  ى) لمولكك. 5وططةاط 7598.  ط) ل689 5,19. 2 2ةتع 4و 6."

 1) 0. هيهف. 2 2) 2. كلذ ىف (ةزد رظنلا لفغا نم يف لاقو

 كلذ لثم ريثكو 0 مدذذ دوم ميكلمل لاقو هور رد جوجو. )8  "هد طئفم هل
 طلو تشلاتلا بابلا 156 1". ة1»ءط 1؟ةه5602ةهءاعود» طوووطقلتعأ ن0 1885

 داع 881456 تصاعقءن11 نط, ةوومز6 1ءاط 26وهه56ه116م اعمدصصغور ةؤاستتا آل. طتخأن 8

 2. نلورعوأط 1120 ماتا“ 12 161672 4ه2> 1"قالعرطد 15 0.
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 رابتعالا يف قاثلا بابلا 01 3

 مل اهلجا نم ('ىتلا مكاو ملعا هللاو كلذ ىف ةلعلاو اهنع زييمتلا ىف

 ءىشلا نال ('ددنحاو لكشو دىحاو لاثم ىلع نيقولخملا عيبج نكي

 هرايتخاب سيل هلعف نأ ىلع لكي امثاد !اذحاو العف لعفي (: ىنلا

 لعفلا كلذ ىلع هرسقي رساق هلو طقف هيلع عبط ىذلا هعبطب لعفي امنأو

 ىنلا ءاناكو طقف قارحالا اهل ىتلا رانلك هنع رييغتلا هنكمي سيلو

 ناك املخ ةفلتخ لاعفا نع رهظت هرايتخاب لعفي ىذلاو طقف هعبطب دربي

 ءايشالا َلَعَف عوبطم الو رطضم الو روهقم ريغ هلعفل اراتخم عت فلاخل
  نىلعو هتيناذحو ىلع اهفالتخاب لدتل هتيكح نتبجوا ام بسح ةفلتخلملا
 ١ رصربحا ةدمرود مرر ةذ روم دمع د مع ىلولا لق امك هلعفل راتخم هنا

 5 ىف ةمكلل راثآ فالتخا كلذ لجأ نم بجوف (6 حطت زد حام»د

 1 نم اهجو انوكذ امناو اهيلع فق نا نم ىلعأ عت هقمكحو نيقولخلملا
 | الس بر ال ةغلابلا ةمكلل رعو لج هلو اهبلع تفقت مل ةريتك وجي هلبج

 ىناثلا لصفلا

 ١ نيقيلخللب رابتعالا نأ لوقنف ال ما نيقولخللب رابتعالا انمزلي لع اماو لق

 بوتكملاو لوقعملا نم انيبللع مزال زعو لج فلاخل ةمكح ىلع عب لالدتسالاو

 هم نسي يا ا

 2 د

 ديس تكليف

 0000 لس قلفتلا لسع نا ىنهشي لقعلا نت ليقعلل نم اما لوقنللو
 س6 »

 ةتنتملا خمكلل راوسال ملعلا هلوبقو ةدميخو + ديب لضقب وه امن فطانلا

 0ه) 28. 135, 0.

 1-1) آ"عطل]لغ زص 0. 1س 1. ةؤءطغ هو هس 1ةهاوءطم» 86غءا1ه طتسغع#

 رسرعد) مداد. )2  8. دحاو فيرط ىلع هلاعفا عيمج ىف ىربج ىنلا
 ءاماكو اهعبطب فرك ىتلا رانلك هقعيبط مولي امناو هرايتتخاب لمعي سيل

 ادمن ا 0 0000 »لإ 1 ىنحلا

 هرايتخاو هتينادذحو 0 :فلنخملا و لعق 0 الو وطضم

 كرر صوص دروب ند ملا ليقك اهل. 3) 8. ةميهبلا ىلع ناسنالا لضف
 نمار وعن مح نش نش نو ل ل لا لوقك ةيكلل رسال جافلاو ملعلا لوبقو رييمتلاو لقعلاب وع .

 سك كانع د



 ات مد للا

1 ١ 

 ةميوج 5 ب

000 

 توساو ايد كاع ركوب #6 افا ا 1“

 1 و كا نايس ان وع 1 ال ا يا مرا 4 2
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 91 رابتعالا يف ىناثلا بابلا

 ظربد دوج جالالمز مادصامد» ضرغلاو جدولا لوا ىف ىلا 5+ (' رامضاب

 اهعفن عطقني ال ةيقاب ةتاث ةمكلمل فونص ىف ةقّلوملا بتكلا نال (1 حدص:حيب

 رابنعالا 7 و 5 نزأ 0 ىغبنيف 0 9 2 50

 عبارلاو نيقولخملاب رابتعالا هجو .فيك ثلاثلاو ال ما 0 زابتغعالا

 ىا :سماقلو اب رابنمالا انسي .ىتلإ نيقيلختلا قطعا 0

 يف سداسلاو اهبئاس نم هب رابتعالا انيلع بجواو انم . برقا .فونصلا

 هعباوشو ر ابننعالا تادسفم

 لوالا لصفلا

 يف وعو لج هللا ةيكح (راثآل مهفتلا وهف رابتعالا ةيفام اماو لآق

 أو ةيكلل نا كلذو (ةربتعملا زييمم ةوق بسح اهيدقتو نيفولخللا

 ىتلا سمشلاك اهلصاو اهسأ ىف ةدحاو ىهف نيقولخملا ىف انتراثآ تفلئخخا

 نم عنصت ىتلا تاسمشلا ىف اهعاعش ناولا فلتختو اهنأاذ ىف ةدحاو ىف

 يسح لع - فلتخيف ا دوسالاو (*رضخالاو ضيبالا ٍباجولا

 (ةريبواونلا يرخنف (5 ضايرلا هب ئئاسي :ئخلا ءكناكو (4 ياجولا ناولا فالئتخا

 ىرابلا كك نع مجفف كلذ بسحب اهيف نولتيف ناولالا ةفلتختملا

 ثفصو ام ىلع اهّذجت اهنم ىفَخ ام ىف ثدرتو اهليلجو اهقيقد رعو لج
 اهيف رّكفتلاو اهل مُهفتلا انمزل نيقولخملا ىف اهفالتخا لجا نمو هللا كش نإ

 ةدحاو اعراتآ تناك ولو انماهوا ىف رقتسيو انسوفن ىف اهانعم لصح ىتح 2

 لفانإلو لقاعلا ىوتساو اعرما دحا ىلع هبتشي مل نيقولخملا عيمج ىف ١

 1-1) 0. ىنعأ اروكم اضيأ نوكي نأ صاوودددد حوددرج دج هلوقب دا را

 مرمدرب ةظررد ددح حراز مدمايرمدب . 850 اوسع 8ةعط]و م16 عوومطتا ةطوات

 1 2) 2. رتكالل 2 83) 0. رابتعالا. 44) 7ةظاغ 5 1

 5-5) ذو 1195. رئاونلا 4ه]وهط. 8. راونالا ضاير.
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 رابتعالا ف ىاثلا بابلا 0

 ١ بيبطبو ةعفا لاحكاب كلذ عم اهيف عل ٌنعتساو عتعلصم دصتو ععفانم
 | اوموتلي ملو اهل جالعلا (ولغغ :مراسبا ّمصتل اهب عجلاعي قداح
 7 نم لاح اوسا ىلع مو رادلا ىف اوددرتق ماجالعل ىلوتنملا عابيبطل (*ةعاطلا
 ' 2 قلاصمل ةأيهملا بابسالا ىف اورثع (ةرادلا ىف ىشملا ىف اوذخا املكف ماتاع

 | ختولقش مظعف ريسكلا قنمو جيرإل نم ناكف خقحوجو ىلع اوبكناو
 7 هوبسنو هلعف اوصقنتو اهينابو راكلا بحاص مول ىف اوذخاف والب فعاضتو

 000 اسحلو لصف لصق هب ىضقي ملل هنا اوعرو ريجاتلا ءوسو ريصقتلا .لل
 50 قيلع رادلا بحاص ةمعن نرحجل اًببس كلذ ناكف مالياو ةوقش لصق لب

 دماربا دعم د دلرد طددسورد دددد حدب ميكللا لوق ريظن جيلا هناسحاو

 0 نم ةيبنت ملعلاو ةفرعملا لعا مزرل كلذك كلذ ناك املخ (« دود ذدو طدذ

 )0 يرطب اهلهض ذترغم ىلا نلتلل داشزالاو افزييمتت هللا منعت ليج

 هزييمت (© مَع اهب هرورس صغتو اهَتْذَل اهبحاص مرَح ةمعن مكف (* لوقع
 " فشو اهيف لسقلا (هوجوب معنلا لعا رعشأ اذاف ("اهلصفب هلهجو اهنع

 - لصحعيف يلع اهب معنملل جركشو مدح مظع اهنم نع ىفخ اهع عل
 ١) ميكلل ليقك ةرخآلا ىف باوتلا ليرجو اينحلا ىف اهب ذاذنلالا كلخذب جل

 اذمز تزؤرمرب داود هازياجر 5ادصاوطد) تاتدددد مدر "35 هيبنتلا ىنعم ىف

 ريماسلاب, اهلّثمو هيبنتلا ىنعم ىف سخانلاب ءامكلل مالك لّدم (ة دمج مودم
 ماظتنإب بولغلا ق اهيناعم تانثل فيلاتلاو عمللو .صبقلا تايبذ ةتتوبتملا
 فيلاتلا باككأ مرورم» ارد ىف رسف دقو سوفنلا ىف اهب ةيكمل هوجو

 «) ظعع]1وو. 10, 3. 9 12 1

 31-1) 8ةطلاغ ا 0 19 22 ليث ىذلا بيبطلا زعطب -3) 2

 لق. 2 6) 2. اهردقب. 2) 5 اهلضقب-
 ها
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 01 رابتعالا يف ىاثلا .بابلا

 داجو هيلا ىسحاو هلونم ىلإ كلذ دعب همضف هنمث هبهوو هقلطأ ىتح

 ركشاو ويا د ريسالا لبجولا | ناكف لفطلا ىلع هب داج ام ضعبب هيلع

 نم هجورخل هتمعن ىف ىّبرو ًاشن ىذلا لفطلا نم هيلع لجرلا ةيعنل
 ناسحال وييمتلا ريثك وهف هزييمت لاح ىف ةفافولاو (' سورتلا لاح ىلا ءاقشلا

 نآو هيلع ةمعنلا ردقب لهاج لفطلاو هيلع هماعناو هيلا لضافلا لجولا

 دحا .كشي الو هئابص لاح فذنم اهل هتقلأل .هلقع نتسيقو (ة هيب ىذ

 رهظا هيلا هناسحإو ( معا لفطلا ىلع هتمعنو هلضف نأ لوقعلا ىوذ نم

 مطرد ديس باتكلا لوق ريظن اذهو ٌدكوا هيلع ديللو ركشلا موؤسلو

 علهج ىف هتلاثلا هلخلو (0 حمردد هد يد مر ضورردر طرب حصر حددمربك

 عقحلي امو تانآلا بورض نم ايندلا ىف ٍهضرعي ام وه يلع هللا ةمعن ردق

 يلع ةمعنلا هوجو بابسا اولهجت (* هلاوماو عانادبا ىف جداولل فونص نما

 ةددحص تورو درب ورب مع ىلولا لوق وح اهيف #ل بدالاو ةنكملا عفانمو

 يلع اهب هللا معنا (” ةجرك معن جلاومأو مانأ اوسنو (6 :دجدذح -صداصرمل م١

 دنع طيظ هدنكح سييجوا ف هلع راي

 ذهل غلب ماسّيرو عيلع اهب مجنبلو ةمعنلا ديصج ىلع قلب ملل
 اهقلخ ىتلا (©فئالخل فونصو «©هلاعفا ىف هيلع لقعتلا ( نم ريتكب '

 عينج عل أيهم ر أد ىف اولخدأ ع نايبعب كلذ ىف عهبشا امو (' قتحلصم
 قلت مكحجإ يقتل عمم نسحأ اههض يه لك حا

 ه) 809. 11,8. 85) 28. 94, 12.

 1) 1م 06م 82606دمدسم 700 خحارتسالا. 2) 8هط]غ ذص 0. 0. 11167 ا

 همعقسمك مهعط 1, 2. )83  2. ىلع. 4) 0. 0. حدطرجصربب هلق حتبطربوموملاع
 5) 0. 0. ذغنا هيلع هلل ةميرك. 6-226) 0. 0. روهظ. هل

 ىلا ماذا. 8) هط]غ ذه 0. 0. 9) 2. هقلخ بورضو. 10) 02
 طام» هط ؟هطامص هذصتعم 81قانغه 12 (.

 ع 500007 ب
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 رابتعالا ىف قاثلأ بابلا نع

 الف هب تلح تاقآ اهنم هل لصح امو مانع تبلس دق جريغ ىلأ

 7 نصح ذد هيب مدددد رراتد مع ىلولا لوقك مايلع اهب معتملا هللا نع نولقعي
 1 ىف مو ملاعلا اذه ىلا ةجورخ ('ةيناثلا ةلخضلاو (6 ”مرصرم 5ذ محطم

 ىف ووشنو (ةدز» مدرع دم رو ميكلل ليقك بعو الهَج مئاهبلا لاح

 ' | ةةيوهعم تنج ريصت ىتح اهيف مدترشو ةغباسلا هللا معن

 0 آولقع !ذاف جرامعا ةلم (*لوط حاقرافت الو عليازت ال جهل ةيتاذ (ةاهنأك

  اهنع هلل ركشلا جبرلق اومزلي رثو خيلع ةيعنلا هجو اوليج جييمت ىوقو

 لقا نم لجرك كلذ ىف لثمو ثيلع اهب معنملاو ةمعنلا ردقب الهج
 هاّبرو هتيب ىلا همضف هيلع ففشف ضرالا نم ةالق ىف الفط (”ىَقْلَأ لضفلا

 هكشر ددجو عفو لقع نأ ىلا هخاصم عيبجب هيلع داجو هاسكو همعطأاو

 | 37 هل هي غلب "دك كدع دي ىق ريس نع عمس لجرلا نأ مك
 هودعب فطلي لزي لو (* هلا قرف (:ةليرط (”ةّذم ىرعلاو عوللو ءاقشلا

 0) 28. 10, 4. 6) 8ظتمط 11,12.

 1) 2. ىناثلا هجولاو. 22) 0. 0. ةداتعم ؟هلعقة#. 3) 2. اهناك ىتح.

 4) 2. لاط هه لوط زهغ سهوطعتطتستقءاطم 5) 26م 1كممتقك ,مص 2.

 طهغ 2لوعط بطيب ققع دفذيب ععوعط ةطومر اص 0[1ءاكغو» 231عأغ6 هلل 46©

 دجو طئمت» 8180: لجو ىجنلا“. 6) 8. غلبو هيلع ىلهنسا دق.

 7) 8هطلغ ذص 2. - 8) 2. ]وهغ66 هه طنو» 80: ديهوتسأو هودعب فّطلو

 ناسحالاو ريخل نم هيف عنصف هلزنم ىلا لجرلا همضف كلذ هل لعفف هايا

 لفطلا نم هلبق لجرلا ةيعنب ْرْيَمُأ ريسالا ناكف لفطلاب عنص ام ضعب
 لعاج لفطلاو فرط ىلا فرط نم هجورخل اريثك اهيلع ديْحأ اهل ركّشأو
 اهل لفطلا ةفلأل هلقع تابثو هزييمت ةوق دعب الآ هيلع ةمعنلا ردقب
 موزلو رهظأ لفطلا ىلع هتمعنو هلضف نا دلحا كشي الو هنوك لوا ذنم

 ىلع حصدرد موردو ىف ءاج ام ىلع بجوا امهنع ركشلاو دنملل (358. مزالو)

 مددوربط همطردرد :دزرب) مع روج ىلي .
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 نيقولخملاب رابتعالا هوجو مرش ىف ىناتلا بابلا

 زعو لج هلل كيحوتلا صالخا هوجو لوالا بابلا ىف انمدق امل هنا لآق

 ةقيقح ىلا لبسلا برقا عت فلاخل تاقولخم ىف ةرهاظلا ةمكحلاب رابتعالا ناكو

 ىلتنل هب هعابتإ انيلع بجو هتقيقح ةفرعم ىلا فوطلا مهناو (' هنادجو .
 نم هب فيلي امب ىنعم لك (ةعبتتو باوبال نم هلكاشي امب باب لك
 باتكلا لوقك انقلخ اهل ىنلا مي فلاخل ةعاط انمؤزلث اهب ىتلا ناعما

 (ه مدوذرد حدب كررت حدمطووتا

 ةعيمج ةلماش ةماع تناك ناو هقلخ ىلع عن هللا معن نا الوأ لوقنف

 نع م2رتكا ىمعي كقف (3:>ترررد طد طرب تدصد» طدط ةذ دام ىلولا لق امك

 ةرثك اهدحا (لّتخ ثالثل اهرما نولهججيو اهردقل ميظعتلاو اهل ربيمتلا

 يلع (ركعتو اهنم خناف ام ىلع مصرتحو «اهل عمشلو ايندلاب لخا
 ميظعب (' غسوفن فّلعتل عيلع هللا" معن ىف رظنلا نع اوضغف ("اهتاذل نم |
 اولصو املك نا اهل جلامآ ءافيتساو ةتاوهش لامكتسا نم (' هنوجري ام ا

 معنلا نولقتسيف اهدعب ام ىف اوبغرو اهقوف ام اوبلط ةلزنم ىلا اهنمه |

 تراص ةمعن لك نوبسح اوراص ىتح ةليومل بفاوملا نوصقتنيو ةغباسلا ك

 4) 18هولهق. 8,14. 2 5) طو. 145, 9. 0

 1( 2 ددذوجو . 2( 1: بئونو . 8( 12 1 دوجحو . 4( 0 117 أ ذل 1

 كلو. مسق) 8هطلغ ةط م28. 1, )6  طر, 8. جليد 0 ا
 و "كَ

 طقم طلق م. 11, 2. 3. ظءط]طوط هزصتعم 1اقفاوا“ 12 10١
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 قيخوتلا ىف لوالا بابلا 1

 | اوربت نيعبسو انف ديف د درو ىذلا ('ديحوتلا نع الضف هللأ

 ةتلاتلا ةقبطلا امو ةرضم الو قاتك ىف عل ةعفنم الف هانعم (: نولقعي

 | ديت ةرق ىف سيلو افلا ضعب هللا باتك ىف ىذلا ديحيتلا نومهغيف
 ١" فيرطب انعم عابهنو داع هيلا ادع ناذ دتقيقح ىلع فوقولاو انعم ف
 006 هكارغم مال يصتأو هانعم اوققحت (*ةيلقعلا لمالذلاو ةيقلل نيعاربلا
 | لجيو مريب ىوقي ام ىف رظنلا» ثحبلا نع اولفغ ناو لوالا ةقبطلب
 "اع اعفت ةقبطلا هذهل عفان اذه قاتكف لهل ةبترم ىلا اوطقس موقع
 0 ("ىوذل ةعفانلا (لاحكالا ةخلونمب هل نوكيف عن ثحلا ناكمال الماش

 ” ابلتكا لقم دقو معجالع دنع ٌوربلا مل ىَجْري ("نيذلا ةفيعصلا راسبال
 | هدي بجرم هليق ىف ةملظلب ("لهخل لّقمو رونلاب ةمكللو ىمعالاب لماجل

 ل .قدزمم (لاقو (< جيبو ردا دريعد رطصتط مرظدمد رض مصدربط ردص» مسوب

 رك هدكازنزل) ازمات مديدرصد لاقو (6 ذرد ومدح مدس رووربدح دز

 نتمارصصط نص حدص رز هلوقك ةايلل ةرجشب بدالاو ملعلا لثمو (© وجدد

 ا (6 حمديجيردذ مو محمص دد ("لقو (4# مد

 0000 ديو نزل اهتشرو ةسفيطس لويس ىلا دلك ايتام

 ("' هقبحرب هتاضرم
 هز اظعءاهق. 2, 136 6 لءوق. 42,18. 04) 28. 3,18. 2 4, 22.

 1-1) 1هللك مه 22820 2) 0 هعكن. 9) 2. نوبلعي.

 4) 2. 8. لئالكلاو هيلقعلا يحلل فيرطب همهغت ىل داع عادم نان
 ةيسايقلا. 5) 2. 83. + تاتايشلاو. 6-26) 2. 2. ىنلا رسلا سن

 "11412 ليثلجا )8  2183+ لقاتل. 89) 2.8 3 بستكا ىق

 ملعلا7 210) 26م 8ءط]سقدوونع ]ونغمؤ 661 2. 8. اي كاياو هلأ انادع

 هاوس بر ال هترعب هتقيقح ةفرعم ليبس ىلأ انلشرو هتعاط ىلا ىخا
 (28. 121, 2) بيب ةضالاا ٠



1 
 1 ديحونلا ىف لوالا بابلا

 طئاسو (:ىي ىلع اهب نوعفتني لب (' عرضت الو سمشلا ماعفنت الف ٌةلمج
 ىهف سمشلا كنع اهب فرصتلا نع عراصبا نفعض موق ثلاتلا مسقلاو

 جالع ىلا اوعراس (* ناف سمشلا ءايض نع اهوبجحك (*مل نا 00 دست

 نع اهل ةنايصلا عم (6 هتيذغأ فيطلتو نتانايشلاو لاحكالاب عراصبا

 تناك ىتلا سمشلاب اوعفتناو ءاحكاصالاب اوف سمشلا ءوض ىلع اهب فرصتلا

 بهذو اعييورس (" نايمعلا ذقبطب اوقخ اهل جالغلا نع اولفغ نأو عرضت

 ىف درو ىذلا كيحونتلا ىنعم مسقني لثما اذه ىلعو (" خراصبأ رون

 ماسقا ةتلث ىلع هل هبيف (' فلتخيف انفصو نيذلا رئاصبلا ىوذل سمشلا

 0 ا ا يميل ع ل دو را ل وت وعنا

 تفعض موق ىاثلا مسقلاو ةيكذلا جئارقلاو ةيفاصلا لوقعلا لعا اهدحا

 نتفعض موق ثلاثلا مسقلاو ةلمج هللا باتك ىف ام رييمت نع جلوقع

 ةبيرقلا (*رومالا رثكا رييمث ىلع ةوق هلو ىلوالا ةقبطلا لوقع نع علوقع

 اومهفت ١ذا نانآلا نم ةميلسلا ليوقعلا ىوذ ىنعا ىلوالا ةقبطلا ةلهسلا

 هانعم لصحو هيلا اودتمعا (" ديحوتلا نم هللا باتك ىف قيلع درو ام

 باتالا اذه نع ّىنغ ىف كتلواف ('9 جلوقع ءافصو ('” غناهنا ةوقب عاسوفن ىف

 باتكب اهل ملع الف ةيناثلا ةقبطلا امو هنع اولفغ اهب (''مهركذي نوكي نأ الأ

 1) 2, | جسفلاو عتاذ ىف 8. هسفنا تاذ ىف. 59) 0. ىلا

 8) .0.٠0 عراصبال رصت. 44 ظ. 8. .اهربححو اهونوصي ل

 ناف ءايضلا ةوق نع. 2 5) 2. 8. ةحضالاب اوقحل ءاذغلا فيطلو. 0

 طهأ 2. و. ج. 0. ةتتعط ةوفص 8ع ءايفصأ 6) 2.2. هعلاب . 0

 57-7) 2. 8. هللا باتك ىف درو ىنلا ديحوتلا :كلذكو عراصبا تبعذف

 فلتخيف .ضرالا لحمال سمشلا رون مومعك نيقطانلا معي. 8) 2.190

 ميلعلا7 9) 1"هطآق ةذص 1. ٠ 10-10) 1'هطلغ فس 2.2. . 11) ط5 |

 '1هدرعنو 0. 561586 ةةءوطق مهيلاوي جات 283206 ةطوال كك ذيب.
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 دكيحوتلا ىف لوالا بابلا 3

 0(7'هل باتكلا لامعتسا خ ضروغلاب ملعلا دعب (' عت فلاخل ىف ميسجتلا

 7 ةريتك بورض ىلع وهو سانلل نيدلا لامعاب كيرلا وهو ىغخل كرشلا اهنمو
 1 ليملا اهنمو عت هللا نوعب باتل اذه نم سماخل بابلا ىف اهحرشأس

 ١ ناسنالا كارشال ئفخ كوش هنذ ةمومذملا ماسجالا (2تاوهش ىلا ىوهلا عم

 ” انلئاوا لو («-: ذوب بد توج وبذ باتكلا لقو هاوهل ةتدابع هبرل هتدابع عم
 لعلو (6 ردو دري را تصارع درك مدرع ذاب طارح مجرب در ذره ترم مع
 7 بابلا اذع ىف انركذ ام ىلع فقوو (*باتكلا اذع أرق اذا ايبغ العاج

 0 هلل .ديحوتلا ىنعم هللا باتك نم (* ةقرو ار نم ىلع ىفخي لو لوقي

 '0 رضا ام كلذ (©نع باول ىف ©ليقن هيلا انخشيبو ديلا اذه انهيني ىتح
 0 لوقلا اذه ("لثق نال (ءرنزربد حدب مجد رو طاويبد مد مدرب ميكتل
 8 ةفلتخم (* عاونا ىلع ةدراولا رومالا مممع ليصح' نع زييمتلا فيعض
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 1 ديب ('ةرئاصبلا ('*لعال اعدحا ماسقأ ةثلث ىلع اهيف مسقنت (''اهدجنف
 7 اهءايض ('5 ىف نوفرصتيو سمشلاب نوعفتنيف ةقآ لك نم مخراصبأ ةميلسلا

 7 ممراصبا تبعذ نيذلا ('" نايعلا ىف قاتلا مسقلاو هجتاوح اهب ىصقنتو

 ه) طو. 81,102 )5  ةوطط#5ط 10505. 2 2. 26, 5.

 1-1) 8هطلغ ذه 0. 0. 2) 2. 8. ةمومذأملا ةينادسلل تاوهشلا

 هاوه ةدابع هبر ةدابعب كرشأ كقف كلذ لعف (ناف 8.) نبق (6هطآغ ذه 5.
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 قجعكاوح ءاضقل اهيف. 101 راصبأ تيبهذ ىمع موق ىفآثلا .



 ديحونلا ىف لوالا بابلأ
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 ىقس "دنع ةبادلل ريغصلا لثم 8

 امم رثكا برشلا (' ىلع دبس كلا

 ةنباخسلا ةئيطاخخص ,ىنم مي 1

 ىخا اب تنفقو !ذاف .لظفل 0

 كلقعب كيحونلا نم ةبترملا هذه ىلع

 ذهج نم هدوجو كاردأ ىف ٌثينجأو هيأ

 ةّدشو هتمحرو هنقأرو هتردقو هنمكح

 كرْذْنَسَف + :نرجدرد ةلمج نم نوكتق

 كارداو همهف ىلع كبيأتلاو نوعلا هنم '

 ه: م مع ىنلا لاق امك هانعم ةقيفح 1ْ

 كل 0 (ه حرت دوجط صدد ةريجتط

 اذه ىانتك نم ىناثلا بابلا ىف نالاتم ْ

 اهتيبش :نلكلا اهوُذح تا اذا

 .هللا ءاش نأ كلذ كيلع لهس ٠ ا

 م1
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 (هدل ةةياهن ال ىذلا عت فلاشخل (:ىرخأو

 اد طرر حرمارمو مع ىلولا لوق ريظن

 ىخإ اي تفقو اذاف مدور مددد

 ديحوتلا نم ةبترملا هذه كنع

 وعو لج فقلاخلل كسفن صلخاف

 خيج نم هدوجو كاردأ ىف دهجأو

 (ة نيقولخملا عيمج ىف هثوتبملا هنيككح

 هانعم ةقيقح صالتخا ىف عساو
 كنليسو اهلعجاو كنقاط بسح اهنم

 هه نيددرو ةلميج نم نوكتف هيلا

 ىلع ديياتلاو نوعلا هنم ككرديسف

 حشاسو هتقيقح كارداو همهف

 ىقانتك نم ىناثلا بابلا ىف تالاتم كلذ

 كتكلسو اهوذح نوذح .!ذا اذه

 هللا ءاش نأ كلذ كيلع لهس اهليبس

 ىلع وهو هللاب كرششنلا اهنم ةريثكف هلل ديحوتلا صالخا تادسغم امأو

 3) 2 ىيقطسا

 1 رصانعلاو: 701

12 

 ا ا عل و

 92-2) 12هط16 12 1 ,

 5) 1. لإ وو (ثيلتنلا 2) ةكململا باحاو

 6-6) 8هطلق 1ط 2. 8.

 ةدابع اهنمو (ةةتلثلا باكتاو نينثالا باكحصأ (؛بهذم اهنم بورض

 داقتنعا اهنمو ناويللو تابنلاو (" رانلاو بكاوكلاو (*رمقلاو سمشلاو يلا

 ه) طة. 25,

 1) 7"هط]ق 132 0.

 4) 1"هطاآق 128 0“.

 ىراصنلا بعهذم.
 طقوم اذه كرشلا اهنمو مطلق ذص 1“
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 فصو ىتلا هفاصواب ظفحتت نأ
 انهي ( كاملا كفصو امي سفن اهب

 رهاظ ىلع اهلقتعن نوكن نأ نم

 ءابض بسح - يبس د م

 ةرووضل انلوقعو انماهنا تاليتكمو دي ن0
10 

15 

 عت وتو هناشل ميظعنلاو هب فرعتلا
 امب كلذ عيمج نم ىئسأو العا
 باتكلا لق ام ىلعو هل ةياهن ال
 لاقو (< جاصصو مددد ذد ذر همالضا)
 نك ةسمك فق طغسألفلا. عب

 الا لايع نرخ نحيي رم
 ةلونملا بتكلا اهب تقطن ىتلا ءامسالاب

 ةبطاخملا نأ ملعي الو ىرابلا نع
 نوو ىلع ىف امآ عئارشلا بتك
 ام رادقم ال يلع تلون نم ماهق

 ا م8 يطال نا مرب طخ 2-7

 2) 1. م ميضداب دو هدد , اهم هلقم هب باكي
 1 عوف ةهطعع ةمموعطلتءط هتعطغ كءعطقع قع. 3) 8. ةينامسنل. 4) ”هد

 2 طقو» هط ءطلعم ذص 18. ممطعو»و 8181446.

 ديحوتلا ىف لوالا بابلا

 اهقرابعو اهظغل رهاظ ىلع اهداقتعا نم
 ميظعتلاو زييمتلا ةرورضل تازاج“ اهنال
 ىناعملا نم انلكاشي امب هرحقل

 <بسح (” ةيناسفنلا ظافلالاو ةينامسلل
 .ةبادلا ىلع رفصن امك انلوقعو انماهفا
 ' اه ادع هب عفتك: ءاملا اهيقس قنع

 هي هفصن ام عيمج نم ىنسأو عفرأ عت

 طذاف (* ةئييتكملاو ةلوقعملا فاصوالا نم
 ةهناسحا عاوناب عت فلاحلا انفصو
 | اان 9 ملعت نأ يبجات

 || 19 ةطمعحتو هتردقو هبثاج ةلمج
 انغصو ول انا كلذ ىف بيرقتلا نمو

 ىتلا صاخشالا ضعبل اهترافب سمشلا

 | 11١ لك نكي مل اهيدهاشي مل
 رينت ام ةلمج نم فلا ةثام نم
 ىلع اذع انع ةبئاغلا صاخشالا نم

 «) لوط. 9, 5.

0 

 1) 1. هكوايبنا .



 لوالا بابلا
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 نم سمشلا كاردا مار نمك كلذو
 ىفنو اهقارشاو اهعاعشو اهءوض ةهج
 اهديجو ةكحص ىلع فقو اهنع ةيلظلا

 اهرون ءوض ىف فرصتو اهب عفتناو
 نمو اهنم بولطملا ضرغلا ىلا لصوو
 نفق 7-0 و فرحك ذيج ب اهكاردأ مأر

 دقفو هرصب ىشغ سمشلا نبيع هرصبب

 كلذكو سمشلاب عفتني ملو هءايض
 عن فلاخل دوجو انكردا اذا انل ضرعي

 هتردقو اهيف هتمكحو هراتثآ ةهج نم
 دانعم انميفو هانلقع هناقولخم ىف

 هكاردا انلوقع ىف ام عيمج انكرداو

 تحرر تدرمطرد <دساب : هدوب لاق امك

 انمر ينمو (م ذو جدد دم
 هليكشتو هتاذ ىنعم كاردا افلا د
 انّذَقَف انراكفاو انماهدوا ىف هليتت» '

 انراصبال ضرعي ىنلاك انئامولعم نم

 ىغبنيف اهب سمشلا ىيع انلمات اذا 0

 نوكيو ىنعملا اذه رذحتن نا انل 0
 ىنعم نع ثحبلا دنع لاب ىلع انه 0

 9؟
 الب ديحونلا ّق
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 سيشلا كاردا مار نم نأ كلذو

 اهعاعشو اهءوض ةهج نم ةررصبل ةخساتكإ

 ةسوسكملا صاخشالا ىع ةملظلا ىفنو

 وظنلا ةهج نم اهتاذ كاردا مار نمو
 3 دكعلا دارأو درصبب لأ صرق ىلا

 دقفو اهب عفتني ملو هرصب ىع اهيف

 كدوجو انكردأ اذأ ىخا اب كلذكو

 هنيكحو هراثآ ةهج ىم عت فلاخل

 كنعم انمهفو هانلقع هتاقولخ# ىف

 هب تكرداو هنفرعمب انأآوقع ترانتساو

 انمر ىتنمو هكاردا اهتوق ىف ام لك

 لّتيتلاو هتاذ ةهج نم هكاردا انلوقعب

 انلوقع اندقف انماهوا ىف ًالاتم اهل

 انتوق ىف ام عيمج كاردأ انمدعو

 دنع انرصب ةوق اندقف امك هكاردأ

 انل ىغبنيف اهب سمشلا نيع رابنخا

 ىلع انم نوكيو ىنعملا

 ىنعم ىع ثحبلا دنع امبثاد لاب

 نأ بج كلذكو عذ فلاخل توتو

 هب فيلت ىتلا هفاصوأ (: ىف طفحتن

 ه). لوو. 48ر

 1) 2. :ىم ظفحان كلذكو :

 ادق رذك نأ
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 ديحوتلا ىف لوالا بابلا م

  (مدرمردسا دردوم رص د طردرب ميجزم ندد ميكتخل لاقو نيغ ىنعم وه
 الْلُي ايهدحا نيبيرق. نيلاثع ىعمل اذع كل برقا نا ىرا دقو

 | 1 لت فقت مك اهبرسم فردت نا يلح لجل ( نأ لع

 كاردا لقعلا ىّلوَت تفغقو اذ اهرئاس كلذكو فقت مث اهدعب ىرخالا

 | ما كلك هنيعب قحاو ىنعم ى كلذ لكو هكارتا هتوق-ق ام
 ” ىول هرصب ةساحب كردأف ام انستا برض نق لوح دل نكي لع ايمرم

 ! ةقادورب سمللا ةساكب كردأو رجدل ىوذ ةعمس ةيلص كردأو هلكشو رجل

  رثكا رجل رما نم كردت ملف ةينابسإل ساولل تفقو مث هننوشخو

 رجم نا جص امل هب ىمر ايمار رججحلل نا (”لقعلا كردأ مث كلذ نم
 عنتما ةينامسلل ساوخلاب كردي نا هليبس (* ناك امف هتاذ نم كرحتي مل

 ام ةينامسخل ساولل ىلع عنتمب نا ىروخأو اهنود هكاردا لقعلا ىلع
 ”تلذ هنك كاردا انلوقع ىلع عنتما اذاف طقف لقعلاب كردي نأ هليبس

 ١ ءىشب ههيبشتو هريبصتو هديدكو هليثمت انل عوسي فيك عن فلاخل

 7 ىلع كّلدي قلثلا لثكإو (* عنتمم كلذو ةينامسإل انساوح تاكرْذُم نم
 ' (؟مرأظ نم سيل اهدوجو ظةكع ىلع (ةانغقو اذا ةيناحورلا ىقاعملا نأ

 انلوقعل كلسفم كلن ناف اهتاذ ىف (7 تبتتلاو اهنع ىصقتلا

 ه) طعم. 25, 16.

 1) 2.2. 7. كردت ةينامسنل ساولخل نم ةساح لك نا. -2) 2.33.

 0 ات 0 اللاب اليبلا برط دق مولع (تيص 309 د هل
 ةساح كردا مث ةهلكشو رجل نول هرصب ةساح كردأ مث طقفن رجخل

 هلقثو هتدورب سمللا. 00 1 1 #1 1 ةيقسعنلا سالب .8 )4-4 ٠
 لقعلا اهكردي ال (ةينامسإل 8.8. تاينامسإل تاسوسح# نم ناك امف
 ةكردت نأ ساولل ىلا ليبس ال لقعلا تاكردم نم ناك ام كلذكو اهنود

 اليتم الو اسح قلاخل ملع ىف بلطن نا انل ىغبني سيل كلذلف هجوب

 الطقق لقعلا تاكرتمه نم وه ذأ ارييصت الو. 2 5) 82. اهنم تفقو.

 010 ساوح> 27 0: تييثتلاو. 2: تحبلاو-



 ديحونلا ىف لوالا بابلا
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 ىتلا تالآلا ريغب اهبلط (؛امل ةدوجيم

 ساولل ىف لوقلا كلذكو كردت ءاهب

 ةساح لكل نا انركذ ىتلا (2 ةنياسفنلا

 ام سيسح كاردا ىلع ام زوق .اهنم '

 اذا ام ّثَح اهلو اهريغب كردي ال
 هنود نفقو هيلا ةسانل نيهتنأ

 ةينامسمل ساولل ى.اضكط م ىلا
 كرحي هنا لقعلا ىف لوقلا كلذكو

 فقيروطبو هناذب ةلوقعملا ءايشالا

 ةقيقح هكرذأ اهنم برق امف لالدتسالا

 هكاردا هيلع ىفخو دعب امو هتاذ
 املف هيلع لالدنسالا فيروطسب هكردأ ْ

 دعباو ّيفخ لك ئفخا العو لح نك |

 مخ
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 ىغبنيف فقو هدح ىلا ىهتنا اذان

 لقعلا ةوق ىف سيل نأ ملعت نأ

 ىهتنت امنا عت فلاخل هك كاردا

 قلاخل ىنعم دوجو ديم هنوف

 هليتمت مار اذاف فقي مق هراثآ نم

 مدعو هل هكاردا هيلع كعب دريوصنو

 و بلط نأ هدوجو دعب هدوجو

 هكاردا ةوق ىف سيل ام هلقع رف
 تاوصالا ربتخا بلط نمك وهف

 معيس ةيقب نآولالاو همصب ةوقب

 نا انل ىغبني كلذلو اهمذدعيف

 هتالوعفم ةهج نم هدوجو بلطن

 هرثآ نم هيلع ٌلدتسنو

 طقف هدهجو ىنعم ريغ لفعلا كركي مل انل مناذ ةيح نم دبعب لسا 31

 مأر نأ هدوجو كعب هدوجو مدع هييبشت وأ هناذ ذقيقح كاردأ مأر ىتمف 1

 َبلُط اذا ىنامسملل سوسحملا م>ع نم انفصو ام ىلع هنوق ىف سيل اي '
2722-5 2 

 نم عن فلاش دوجو بلطن نأ انل ىغبني كلذلو هل ةايهمل ١ ةسالل ريغتا |

 اهنم هيلع ندتسنو نيقولخاما ىف هراثآ ةهج |
 كلذ (*انلعف اذا اناف هناذ منك كارداو هصيخشتو هليثم انرطاوخ ىف الو نا 5 انراكفأ ىف بلطن الو ("فقن نأ بجج ةهيذل هذه نم هدوجو انل حص اذاف 07

0 
 انماهوا ىف (© لّثمتم لك ذا هدوجو انمدع انماهفا.ىم برقي هنا انه اَنظ

 2) 0. ةيناحورلا. 89 © 0 يظ

 4 2. 8. 3ك انبلع. '5) 0. لماتم» 00 3

 1) 0. نالآلب اهبلط نمل.

 كلذ لننع قفقن.
 انسوغن 8 ان 2
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 ل ةساحب الا اهكردن ال ىتلا

 ال ىتلا نويحللاو تاوصالكو (' طقف

 كلذكو طقف ممسلا ةساح الا اهكردت

 ةساكح (* نامومشملا فونصو جتكاوولا
 ةخساكإ (ةكردت ميعطلا فونصو فنالا

 ربقكو «دوربلاو ةرارخلو طقف قوذلا

 سمللا ةساكحب (* كردت تايغيكلا نم

 ىلا (”ةوق اهنم ةساح لكلو طقف
 دود ام 0 ىلآ اهسوسح# كاردأ

 ع كردي 5-5 وصبلاك د كلذ

 رصبلا كعب املكف هنم برق ىلع

 ىتح هل هكارذا فعض رصبملا نم

 كلذكو ٌرصبملا كردي 7 دبل

 نال كلم كلتكو عيجلا واح
 ريغب سوس كاردا ىلا ليبس الو

 مدع كلذ مار (*نمو هل ةأيهملا هتساح

 ("نم لثم كيا هبلط دنع هبولطم
 هرصب ساب نوسعالا كاردا مار
 ةساك موعطلاو هعمس هساك ناولالاو

 تناك ناو ('اهدوجو مدعي سمللا

 هيلأ

 3) 8ءطلغ ةص ك1“.

 66) 8"ءعطاغ 1ص 0. 5 1. ل

 9) 2. مقي ملف ىفخ. 10) 8. 8. مامطلا.

 ديحوتلا ىف لوالا بابلا

 2) 0. اهفينصو تمومشملا رئاسو.

 اهتاكردل كاردألا ةوق اهّدمي ىخلا

 0 هاوسب كركت ال هكردت

 عمسلل تاوصالكو رصبلل لاكشالاو

 فوذلل موعطلا»و مشملل جئاورلاكو

 لكلو فكلا سملل تايفيكلا ضعبو

 اهسوسح“* كاردا ىِلِع ةوق اهنم ةساح

 فقت مق اهتوق رادقم ىلا ىهتنت

 لعب ىلا رصيملا ءىشلا كردي ("رصبلاق

 سيلفخ هنع ىفخ هزواج !ناف دولت

 رئاس كلذكو عملا كلذكو 0 داري

 سوس“ كاردا ىلا ليبس الو ساولل
 كلذ مار نيو هل ةأيهملا هتساح ريغب

 "نم لثم بلط ىنذلا بولطملا مدع

 دجي مل هرصب ةساك موعطلا كاردا مار

 امولعم هدنع (9 معطلا ريصيف بق أرقأ اهل

 ىف لوقلا كلذكو ادوجوم نك نأو

 ةوق ةلحاو لكل نال ةيناسفنلا ساولل

 تايناحورلا نم ام سوسح# كاردا ىلع ام

 1) 7هطاغ ذص 0.
 1 5) 0. ةردق 4 1هطلغ ص 10.

 8) 2: رصيناك . ١ اهكارداو:
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 حد

 1 ديحونذلا ىف لوالا بابلا

 الف ('انمالك نم انه ىلا انلصو (اٌَذاَق رعو لج ىئرابلا نود عطلب نا

 لاقو هنم ارذحو © اقافشأ اذه نم رثكا. ىنعملا اذه مش ىلا انب ةجاح

 مدد داممص ذ»ج رصد ممادحدد تاددص طيو -صرد مذوزمو املعلا ضعب

 جدد ذرب مرج مذنب دو ذد اولاقو (© حردصطدد مدرب دك موس رززدصت مدسبداسا

 5 ندع دمع هع ددحع دذ اذ دهم لاقو (5 حذرررط رمد مذ ذربد رذ ديسد دود

 ركدمم عرج هدد هدد ذر دضردردر دووذ مدرب ند ميم اولاق (ءريطدد دد

 ىلولا لاقو (035 رمدربد ريح دد سرحان مدد :تزرود ب باتكلا لاقو حطوررس نص

 ب لاقو (* ةماعلا نع هرس ( نامتك ىا (هددد دمددو حرسطرب هدد مع

 (/رربدرط ةذ ص مع
:0 ,0 323 .2 10 

 كسفن ىف فقحتت نأ بج امو ىنعم نم فقحتت نا بج امو

 ةقيقح دوجو ىف كركف لاج اذا | ساوللو انركذ ىنلا ةينامسإل ساوخل

 نتامولعملا بابسا نا زعو لج فلاشل | ركفلاو ركذلا ىه ىلا ةيناسفنلا

 ةينامسلل ساوال اهدحا (" نانتثا | اهعيمج نا زييمتلاو نظلاو رطاخلو

 ا5 ْمَشَمْلاو عمسلاو رصبلا ىه ىتلا | لقعلا وهو دحاو (* ىنعم ىلا ىهتنت
 اهيمسي ىتلا ىهو سمللاو ىوذلاو | رومالا كاردآ ىلع وف افْدمُي ىحلا

 ىناثلا ببسلاو حوربرد» نررد» انلثاوأا | صوصخم ىنعم (ةاهنم ةساح لكل نأو '
 ركفلاو ركذلا ىهو ('ةيناسفنلا ساونلل | لاكشالاو ناونالك هاوس كرشت ال 40

 ه) ظوص 81:8. 3, 216 5) 11285ع5 11. ه) 8105 32,20. 24) ةدسس

 1و 8, 19 6) 109. 26, 2 7/) 18. 289, 4

 1-1) 8هط]6 ذص 2. 1". هنهث6 الف هنهطغ الو. 2) 2. 1". ىلع اقافش

 عت قلاشل سس فشك. 28) 8. نع ىنامتكلا ها >0
 ٠ ورصنقا) رصتخا نأ تيأرف فريقك تااليوان ماصصدلا ليتك ناك نأو 0 .2

 كدذل هثامساو هتافص نم ريتك حرش. 5 5) وطاف نص 0. 1"هطآ
 15 10. () خد 598206 ؟ه> 2. خيناحوولا .
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 ةمأ 5

 كيحونلا ف لوالا بابلأ م

 نلنلا ْملعت ليقو ديف يحن ( ههذشأ هالب سنلا فَرَعَأ نيفراعلا ضعب
33-2 

 © لثسو هنّطب هتاذ ةقيفح ماملعا هب عليجاو هتاذ ةقيقح ْمِهَلَهَجَأ (' هللب

 كلم ءبواجت وه فيكو لثاسلا هل لاقق دحاو هللا لاقت هللا نع عاضعب

 نع سيل لثاسلا هل لاقف داصوملاب لقو هبواجن وه نياو هل لاقف ميظع
 هقئاللا تافصلا ىصتقت امنا ظافلال هذهب كلاوس هل لاقف كتالس اذع

 عت انقلاخ نم فقحتن نأ بج .ىتلا تافصلا امو فقلاخلاب ل ىلخللب

 (ضعب نع ليقو (:كلذ ريغ ىلا انل ليبس سيل ذأ كل تلق لق امق
 كدجا ال نيا لب َكْدِجَأ نيا بر اي هتاجانم ىف لوقي ناك هنا نيخاصلا

 حرب حمو ميم سطو عت هلوق ريظن يلم كنم لكلاو ىرث الف تبجتاحا
 |0007 ذل كنيقيو كررت هج دفرعأل "ةئياعخ (ع »+ حيمد رام انج ريس
 ” كرطاخ ىف الثم وا كمحهو ىف ةروص هل تلثم اذا (2هناذ ةقيقح لهطل

 هدوجو كلنع ققحتي لازي الف هنعم نع ثحلا قيرط لمعتساف
 لص لالدتسالا قيرطب الا هدجت ال ىتح هلاثم كمفو نع ليكتسيو

 القيقح اندوجو ( ريبعتناو بيرقتلا ليبس ىلع كلذ ىف تالاثملا برقأو
 ١ ىلع ةحتار ال اول الي اًلكش الو ةروص اهل كردن نأ ريغ نم (© سفن
 |0000 لما رووط لع لتعلا كنذكو انيق ("اهلاعتن ناببج ("اعراخأ رهط
 000 ل 0000

0 

 6) لو. 23, 4

 1--1) 8هط]4 ذه 0. 2 2-2) 1هطلغ ذه 2. 8. 1. 3ةع داصرم ؟عا.

 1 80ج 89,1382 858) 2. 8. 7”. هتانب لهل ل ةياغ هب ةقرعملا ةياغف .

 )0 3) 0. ©. ديبنتلاو. 28) 2. 2. 3. الل لكش الو اهل ةروض الو سفنلا

 ' اعراتآ نايبو (©. 8. اهترهش ىلع) اعروهظ ىلع انخنع هحتار الو نول

 0” عت فقلاخل ىرحاو انيف. 6-26) 8هطلغ ذه 0.



 تنين

4 
 ما قيحوتلا ىف لوألا بابلا

 هناليعفم يف ةرهاظلا ةردقلاو ةيكلملل هناقولخ ىف هراثآ نم اهيلع لد

 نع انزجت انزييقو انليوقعب ىنعاا اذه نم ءىش نع انفشكتسا اذاو

 مدد مع ىلولا لاق امك هكادمو هفاصوأ ءارجأ نم ءوج لق ليصخ"

 هذ مجردز ذارد» م لاقو (ه رطب صودموا تدصرسطود مرج 55 ممع مالا

 (6مطمط)ا مددد 52 ذر همادما تردد مان ددد» لاقو (ةدمكدس ذو زلات

 مودرص ددحجد مود مسرد مددبد مسطرب مرج مع انلثاوا لقن ىف ءاجو

 رجذدذ مهمرماو مدط درورج رممرجج مرصصإ رجم روجاومت دادورج طدكوج ذدجت "مف

 »ندم صرب ميرو موددمربج ريك هرج مكترطر دحوم طدرد ردرس ودمت متظدتن

 درج طرد ممصصدب مرجو ردك ررددصرو مرج روط مذقهمد صااو”ما مكاكتتت طصدد

 صرب ممط«رم روجر درجر كرك دوكرب مكروب رذ رصت حجر ديد دذصذ 5ص

 اولاقو (6 مديد حدصطرب مددرح محمود د5 لاقو (25 مرح اييزر ركنا ممد ذند

 مم 1 مدرررم مريد جمد دمك مذ خلد نوضطودمط طونرم مجرموم نطدح مدت

 :لا اهمولتو كسفن دكهجت ( نا ىخا اب كل ىغبنيف (/ج5ذ 5

 للك 06 هناف هناذ ةهج نم ال هراشآ ذيج نم رعو لحج اهثراب ةقيقتك

 ذا هروصتو هناذ لتامغ (© ةهج نم ديعب لك دعباو هراثأ ذهج .نم  بيوق

 اذاف (ةانمدق ام ىلع ناهلل هذه نم هجوب 8 ىف هل د 3

 اهيلع كاصح - ىبتا هتفرعم ةباغ كلذف كقراغي 2 2 هراثآ ا

 لاقو (9 حاج طريب رجرد هذ دد دددط طرب مددوررس» حرج صرب ملوقب لعبوا 0

 م) و. 40,6. 6) كطلق 106,2. م ةكهطب 9,5. 4 160
 ظورومط. 889, م طو. 65, 2. م المدعم. ة[هعب 185. وذ 2ودق. كر

 1-1) 2. 8. 1. فرعتلا ىف ىعست نأ. 2006

 اذاف ههميوصنو هليتمتو هناذ. 1م 8. 6ط14 "هه برقأ هنأف 8 ديعب. 7

 83-8) 2. كناك كبهف راثآر 8. 8. هناك كيف هراثآ“
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 ديحوتلا ىق لوالا. بابلأ 35

:01 ,0 

 ربغلا وه ةقلاثلاو ذدوج مالت

 عنتما املخ ييكصلا لقنلاو قداصلا

 انساؤوح ةهج نم عت فلاخأ كاردا

 ربخأ ةيهرح ني 8 مكاربا وح مل

 هيلع لالدتسالا ةهج نمو قداصلا

 انل ماق املف طقق هراثأ ةهج (' نم

 نيقولخملا ىف هراثآ ةهج نم (' لالدتسالا

 ترثك اهب طاح نأ نم رثكأ تنالو
 اهلجا نماوعو لج لال فاصوا

 ةفلتخم فاصواب ءايلوالاو ءايبنالا هتفصوق

 جيت هلوقب مع لوسلا فصو اهنم

 (4 موروم !ددح ذو دود ظزلو همم

 ذرب ديوو حددمطوب هذ دج اضيل لاقو

 تعد تيم تلقيف يدنا تنننت

 مددو د ميك دم كانتا دحات

 حالا كدواننم مازن : مارت مررت ض١

 هغصو كنع عت لقو (ةدو درج مدصطو#

 حررت ذوب 5  ىيقولخملا ىف ديسل

 ديحن حميع مرج دح) هدم دع راما

 تافص اهعيمجو ( حاوذربذ حم

 65) طءعسقم 10, 12 عمل. 34,6

 ؛ ل ا

 0 .: نمو وأ )| وبخل غةيش

 اماو طقف هراثآ نم هيلع لالدتسالا

 كلذ ىلا ليبس الف (2هتأز ةهج نم

 | ةريثك هفاصوأ نم انلجو دقو هجوب

 ' ليقك هتالوعفم ىف دراثآ (* هج نم
 0 طرب برت حددبطرب ذو مع لوسولا

 ّ متطاطو) تام مدام موارد طرود

 7 كتع عت لاقو ظرنو حدد دود عت

 مورد ذره « ++ هتاقولخ# ىف دريسل هفصو

 0000 دمص دجال هدوم تدم

 2 تافص ىع امنأ هتأذ ةقيقكح فقيلي

 ' اهقحتسيو (”هتالوعغم يف هراثآ هل اهبجوت
 | ةرثك اهل ةياهن الو هتاؤرلخم ذاهج نم
 هجو ىلر هبثاجت (؛فصو مار نمو

 (5فصو ةئيفوت نع درجتي رارقالا اهمامت
 ة«ناسحاو هلضف ءاوجا نم ءوج لقا

 هذ مصب تابت مودد مع ىلولا لوقك

 رندكيب دصحسمدل دمرجطود مطرب

 ه) طودغ 324

 1-1) الوعط 1: 1س 0. ةءط]لغ 016هءرمع 8ع. 12ه (. ؟ءطلغ طتم» لص

 ماو. 2-9 هطلغ نص 2. 9 12 تكافل 7 4) 12:77 فصنا نم.
 5) 8هطلغ ذص 2. 1.



 اي 4

 مرد صرب جرم 6 ؟تصرب» هاي مهلوس ىنع مع لوسرلل لق كلذلو فطان

 مدمر ذرمكر» دردذ دمرحص مد دصرمل مرمس دريم مسرب هل لق حرجكيم دصو

 ةقيقح هنم ('ميقلا ةفي ال مسالا اذه نا ملع املف (« حداطرب هرصطرب

 ذرب ددرحص مد ماج ذ» مدتذرس درب دردرب» هذعب لاقو نايب هداز ('هانغم

 درصطاب دمربا دمكرول مرجابح دموع  ممددرو صذرو حددصاخوب مكروب ذذ طربحس هدد

 لهج نإ كلذ هلوقب دارأ (ةدرج دودط دحر مرر حطوربط مب روز جداول

 جدنع فورعملا ىفا مهوبخَأق مهلوقع فيوطب ( هانعمو ظفللا اذه موقلا

 ريغ نم هتفرعم ىلا. اليبس عن فلاخل لعبجج سيل نا جتابا لقن ةهج نم
 ىناثلاو هتاقولخ ىف ةرهاظلا هراثآ فيوط نم لوقعمل ىنعا نيهجولا نيذه

 حمد دنر»# مع ىلولا لاق امك ملاصلا فلسلاو ءابالا فيرط نم لوقنملا

 ( مهددرم روركد ريكو رددت

0 

 ام دوجوم لكل انكاردا ناك الو

 اهادحا ناهج ثلت ىدحأ نم نوكب

 وصبلا  ىنعا ةينابسجلا انساوح

 سمللاو مشلاو قوذلاو عيسلاو

 باب وهو انلوقع فيرطب ةيناثلاو

 نم دوجوملا ءىشلا ىلع لالدتسالا

 هدوجو ةحص نقيتنف هلاعفاو هراثآ 1

 هانكردا ام ةحصب هدنم هانعم ةقيقحو ٍ

 مرتب باتكلا ىف ىمسملا وهو انساوحب 0

2" 8105: 1 

2( 2.28.5 

 نا

1 0 

 دوجوم لك نأ ملعت نأ ىغبنيو
 ختلت ىكلحا ىم هتكص كردنت اهنا

 وجو هناذ ةهج نم اهدحا هوجو

 ةينامسمل ساوحاب سسحملا ملع

 فقداصلا ربخل ةهج نم ىناثلا هجولاو

 هراثآ ةهج نم ثدلاثلاو لقنلا وتو

 املف لالدتسالا ملع وهو هلاعفأو

 ةهج نم عن فلاخل كارد (© عنتما

 نم الا هيكاردا انل رج مل هئاذ

 ه) 04*85. 8,1848) .15 ,8 )5 

 خت لاا

 1-1) 2.8.1. ىنعملاو ظفللاب هلهج هنم هناذ ةقيفج.

 ىنعم ا أذهو . 8 1 ا عانتمأ
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 نيحوتلا ىف لوالا بابلا 3

 ملاعلا ىلاو ضرالاو ءامسلا ىلا بتللا هنتقاضأ دقو همسأو ه«دوجو ريغ هنم

 سطر حاصاررم طرب هدد رددرروب مع ميبتدرمب ليق لثم حاورالا ىلاو

 7 مرج حرم تورز ديروم ردح درج ممم صارم > ميب مع مرت لاقو (ءرصص

 7 6 دود طدؤ موجردرو مطوع درو: مع لوسرلا لاقو 6 جويدتص طد»

 نم انيلا فرعت هنا كلذ ىف ةلعلاو (4 ورد طد بضرب هذ هنوب عت لاقو

 ' 'انقبا ةهج نم اريثك انيلا فوعت ('هناجوو هانعم انيهن» هانلقع ثيح
 7 كمررد ربو مرام مكرم ممددم جطرب حد0مودرم مطرب 6 هلوق وح مع

 |0000 انقر تنيح نم انيلا فّيعت هنا كلذ قا: هلعلاو .(« حدو داو
 7 بيير ب باتكلا لق (2 امك هريس نع (انثراوت ىنلا ءابالا لقن وهو

 مصدوي مررزبط ةذ حدك هصربرو دمع صحح مجبل ذك ميج مايل دج طذ

 عانامز ىف هللا ةدابعب (" هغصاصتخال عاب فرعنا هنأ نكمي (*لقو (7 مدان»)
 ىضست ام ىف ليغلا كلذكو (* هللا ريغ :نودنبعي (* مرصع لعا :ناك ذا

 تدرر» حارب مطربد مذ لاق امك (ةطربدو» تطرب و (و حدددررو طوب (ةدب

 كاردا اَنَعُمَأ ولو (* مد ددذرج حدد ةخ ىلولا لاقو (ةرجرو طدرو ديم د

 كاردا انلوقع ىلع عنتما ('املخ ("هريغب انيلا ('فرعتي مل هانعم ةقيقح

 ريغو فطان نم هتاقولخت فرشا بر هناب هسفن فصو (' هانعم ةقيقح

 ه) عد. 24, 3. 65) لمصو 1, 9. 6 2عهغ. 22, 15. 0) ل ا.

 32, ) ظعم0. 3, 15. 7/ هس. 18, 19. 9) 18200. 3, 18.

 72) © عم. 33, 0. 2 لو. 10, 16. 2 28 10 3.

 1-1) 2. 8. 2. اريثك ءابالا ىلا فيضأو. 1. مويبديرمب 156 هس 21188762-

 عاقسلمستمز هرم 1مم هلكعمطوع هنأ ردجووز 1165: ردو بدرسيمسو. . 2-2) 2. 8. 18.

 امك قنع هانثراوت. 83-8) 2. 8. 7. عاصاصتخا كلذي داري دقو.

 4-4) 2. 8. 1. ناثوالا نبعي مبريغ. 5) 2. 18. 87 هتيمستا ىف.

 6ه6) 2. 2 8 هي اانقيبعت دنع هريغ ىلا فضي مل. 3-37 2:

 هكاردأ انهم عنتما انو.



<« 

 4 تيحوتلا 4 لوالا بابل

 اولثمعت لأ مكراكفاو مكماحواب (' وظفت حدد نردد دود حددردو»» هلوقب

 مكراصبا عقت مل ذا اهيبش الو ةروص هل اوروصتت الو الثم وعو لج فلاخلل
 طرب مصدص »و ذرمب لاقو (”مكايا دباطخ (”تقو ىف ةروص ىلع الو لكش ىلع

 ىلبلا لاقو (5 ندد درر مريبربو هدصدص ص طيب لاقو (هرط تدربرص جرمج ممن

 راج 31 مصوكدد صد ردو لقو (6 حدب اددد ةنط مصدت ذنط درت حمد مدد

 هلثمنو لويقعلا ىف هروضتأ عانتما لجا نمو (* كلذ لثم ريتكو (0 تزد

 (؛ قلاخل مسا ىلا هناجبستو هدماح رثكا بسني بانللا اندجو رطاوخل ىف

 : (7 محررا ددذرد مرورج مريب ميبجاط : (6 ادد ماير ت52 هلوق لثم رعو لج

 مدذ مصدرو : (# مرج نصح مب ددصرم) لاقو (0 سرك ودرج مدنلا طزدز صم تل

 مدد مادحربد ددردذ ذم مارب (ةودصر ذخنط كدر : 6 مدداب طا مانا ابا

 سيل ذا عن فلاخل تاذل اعيفرتو اميظعتو الالجا كلذ عيمجو (# موب

 طقف عيفرلا ىنسلا (' همسأ ريغ هدوجو دعب (؟دانعم نم. انماهوأ ىف دعي

 انراكفا ىف اهل لاثم الو لكش الو ةربص الف هانعم ةقيقحو هناذ امو

 لقعن ال نا هثايبنا بتكو هباتك ىف اريثك همس! َّدَرَت كلذلو انرطاوخو

 ه) ل8. 40, 18. 5) 40, 25. 6 2و. 89, 7. ©4) 86, 8. ه6 12[ةهط

 9, 5. 2 مير 2ههك. 28, 58. .م) و. 99,8. 0 ,8 2 .9,5 .2581 ) 

 /) طو. 68, 5.

 1) 2. 4. 8. مكرطاوخو مكماهواب اوطفحت كيري ديجد حمددوبوو هلوقف
 ةفشب 3 قر : ةورو 7 هلو كان كقتاخكلا الأ 0 لو 4 | ذأو 0:

 9 25428.17, فتحا د 60-5 44 طب ما 820

 ةهممال هدماك“و هحاست كسل هليتمنو ههيبشن عانتنمالو . 5) "هد طلمتمط

 1ةهاطلطوط ممطتعم»ع 2186ه 2 115. خل. 6) 82. ذ5. هن 5 2 ان

 همسأ كدري كلذلو انلوقع ىف لكش الو اهل ةروص الف تاذلا اما همسأ. ريتا

 همسأو هدوجو ريغ هانعم ةقيقح ىم لقعت ال ذا ةييبنلا بانتكلا ىف اريتك

 مدد ليقك أريثك ضرالاو ءامسلا ىلإ افاضم هدك لقو .
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 001 ا م ل ا ا 8

 لوالا بنبلا 3

 فلاخل فاصوا ىف ءايلوالا رابخخاو

 ىتلا ةينامسإل تارابعلاب رعو لج

 بطاخ# امو روهم#ل ماهفا بسح انركذ
 لق كلذلو ضعبل اهضعب ةماعلا هب

 دلثام امم ىنعملا اذه ىف انلثاوا

 تزمرو (6مد# ادد رئضد محرم مددح

 ةيناخورلا قاغملا نم ريسيلاب بتللا

 بابلالاو ليوقعلا ووذ اهمهقي ىتنلا

 اوك ةنرعس 3 عيبا قتسيل

 ديحوتلا ىف

 تعاصل طقق .هلكاشي امب هيلا ثعبولو

 ددد مورطد مدرص مددد مع انلئاوأ لق

 تاحورلا قو فطللا ف ىرجملا اذه

 3لا اهباقعو ةرخآلا باوك لثم

 اذ امإو مع لوسرلا اهحرشي مل
 اهباقعو انيدلا باوق يرش ىلا

 لوقلا كلذكو (*سانلا روهمج جف

 | ةقيقح تفلتخا نإو عن فلاخل

 ّلقم هللا باتك ىف فيطل ىنعم لك ين لوقلا كلذكو علوقع ىف هتان

 ٍلوقلا كلذكو اهباقعو ةرخآلا باوق *

 وذ ىلع (ةالاكتا هنع نايبلا باتللا رصتخا هذال (2 باتللا اذه ىف هنايب

 باتل اذه ردص ىف اهانركذ دقو (* هيبنتلل تاراشاب هنم راشاو (* ليقعلا

 امك هيهفيو ديلا لصيف هل بلطلاو هنع ثحبلا هنكمأ نم

 انردحو مع لوسبلا انطفح كقو (5 طد ازددت 5 مدصف دولا لاق

 هيلا (© هبتنيل

 الو اهبش الو ةروص رعو لج انقلاخ

 تيري (4 5م :مذرر تديجرد حدزاج مزرصدب لاقو ( حدرصد ذد حمابج نبذ د

 ه) طءودغ. 4,15. 4) 4, 12.

 1) كلا ةفولعم ريغو ريغب 856 2180 ةفولعم د15 د1دغغ6” هس

 ِ 8-3) 0. فه. الاكتأ هرصتخا بانتكلا 2165 ممطآ ده

 ند باتكلا اذه ىف. 18+ رصتخا 2 ةطعو» ؟”هءاوهو: الاكتأ هرصتخأ باتكلا
 ام ىلع. 225) 2. 4. 8. 8. تاراشاب

 5) طروو. 28, 5.

 *لثم هللا باتك ىف فيطل ىنعم لك

 3 ىلذلا نطابلا ملعلا حرش ىف

073 - 

 ةددامد5 ديعبد مددصوردب هلوقب الاثم

 «©) 8و5 ةكعم. 31.

 ! ع

 > 2) ا. ةمالا.

 ) طم 2. رصنقا. 2 4) 0. لوقعلا ف

 2 دقو ةيوق 6( 1 -بدطإ



 0 ديحوتلا ىف لوالا بابلا

 هيف هرذع عسا ههجول دخلا ىف كهتجاو هجر (: ةةعاط هسفن مولا اذاف

 هنقاط بسح الا ناسنالا (2 ب ْنَداطُي سيل نإ ديهن لقو كاهج 030 0

 ملعتلا هكنما اذا 5 نا الا هراسيو (5 متوقو (* هزييمتو (”هلقع ىف هكاردأو

 نع هدوعقو هريصقت ىلع بقاعمو هنع بولطم (' وهف هنع لفغاو ملعلل

 ىرجللا (' ىنعمل اذه نع هترابع ىف باتكلا ىرج ولو ( هل بلطلا

 ىقبل (6 طقف بيبللا لقاعلا الا همهفي ال (6 ىنلا هانعم ةقيقكح فئاللا

 نع مٌترييمم فعضلو عميف ءابغل ةعيرش ('الو نيد الب نيقطانلا رثكا
 وضي ال ىقايسج ىنعم هنم ٍعفي ىذلا باطخل ناكف ( ةيناحوزلا ىاعم لا

 اقلاخ هل نا. ('9 دسفن ى 4 رقتسيل 0 عفنيو هنع هزييمتل لقاعلا

 هتعاط همؤلي

 !*همزلو ريشايملا نم هيلع مكي نم ىلع ('محق نمي هيبش اذهو
 هباود فلعل اريثك ('؟اريعش هيلا ('* لسراف اهفلع (!”همزلي باود هلو هتفايض '

 80: ايسي هل لكاشملا اذغلا نم تاع

 ('" ماعطلا نم اريسي كلذ عم ثععبو | كلذكو طفف نوقلاو ةجامل بسح ْ

 هةجاح ىلا هب لصوف هلكاشي ىنلا | ءايبنالا بتك عيمجو ةغللا تعشتا |

 1) 2. ى. 8. هقعاط. )2  2. هللا بلاطي. 8) 0. هلل

 4) 1هطلك ذه 2. ل 8.17, 0 8) 2: ىلإ 8.7. دبسج نوقو. 6بأت) ظ,.شلا  ذ

 هنع هدوعقو هريصقت نع بساحو كلذ نع بولطم وهف. 5 02
 ىاعن فلاخكل ىلع. 88) 2. ى. 8. 1”. هبيف طقف لفاعلا نكي ىذلا. '

 9-9) 1"هطلغ ذه 2. 8. 1. 0. وبْنل هاه ءابغلل 10) 2. شي!

 همهوب عقيل. 11) 2. 7. -صرز حك. 8. دصبن ج]1هذص 606 088 ه6

 مموط 088 ة20ه26 ذه طقم“ هتح 219426: 6و1 لفن 6281:6858 2 ىلأ 3

 د20 كفو متم عموةطصسانوط ؟هد 1 6ه16هع214165 صه > عم5همأ. ىل167- 7

 لزم عو اعوص» ىلع كفو هذ> ؟ه1عوتوماتق 218 ىلع مدق ذة هلاووسوتسوت

 هةمزص. 2 12) 2. ةموليو. 18) 0. اههولو. 14) 2. لل 8. 1“ كثعبف.
 15) 2. ىل. 8. 1". اماعط لقط 16) 8. 7". ءاذغلا . 37
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 ديحوتلا 3 لوالا بابلأ ص

3 26 
 ١ عقلوقع نم ٌبرْعَت ةينامسج ظافلب سانلل كلذ نع ةّيوبنلا بنكلا تربعق 30

 ' العار فطلا ىقيقلل ىنعملا ناو باتللا (" نم ريبعتو بيرقت كلذ نأ
 ) ابيبللا لقاعلف هنعم ةقاطل هنك ىلع هنع عاغن نأ نم ("لعباو فرشأاو

 ' 09 بولطلل ىنعلا ةقيقح نم -(© هدنع لصحي ىتح هيف ةبترم ىلإ ةبترم
 1 باتللا ةرابع ركاظ ىلع قفلاذل لقتعبي ىغلا لعاشلو ('' هكارداو دتقاط ىقام

 «) 6هس. 35, 13. 6) للمس. 12,

 ١ 1-1) ظهطلغ ذه 0. 8اهنغ ىنعلاو هاهطغ ذه 2. ف. 8. 8. 0. ةرابعلاور
 2 سوق ةذءط هلق 1ظمواككع ةمقوطف هسق 06ءطقآط 0ممءط ىنعمأو همواعم

 (مءووعطقغم, لهه5 ةرابع موس 1. ستغ جيحطد نطومةءامغ مكتمل, 3 مءعود

 ىنعم دق الل. 2) 2. 8. 82. ةهوب ةلفعط. 85 22 تنستحو

 44 8هطلغ ذم 2. ة. 8.1020 5) 0. نع كلووط. 2 6) 7طلغذس 2.
 ااه 83. 7. هتقيقح. 10) هل. | هققيقح. )11  2. 4. هكاردا ةقاط» 200 8. لله 8. ىقتريو ظ. ىقلتيو. (8) 0. نع. )9  ظعطلغ ذه

2 

 '" ذه 89 طلع ع



 5 كيحوتلا ىف لوالا بابلا :

 مرر مدمطرب حذابد ر (هرمطوبد مدروج مري جدرثرب مدد باتلا لوق وح

 ١ (/لظروح مصصحر (ءذذ دزررجح | (4 حاطب رمز دذح درج (ءاذ دم ذيب ر (6 حددت صرع

 ر ( 35 ددرنج ر (ة رورو يربط ميرو ربط ديرب ر (0 15 ريردر درر دوروك ةدارب كالا

 ('ىفاتتلا بوضلاو ةينايسللا سراولل نم كلذ هبشا امو (مرد5 ذره :5 ددإج» ٠

 دذ ذذ حصر | (7 رسم صرب حاسوب صد» لقم (2خينابسج لاعفاو تاكرح

 | (0 ماوؤرب ددرال ر 655 محل ر (”لدذ ذيج ديرما ردد مدس منع منال

 الا (”ىيقطانلا لاعفأ نم كلذ لثم ريثكو (9 8 ريدد وصال | (م 11 زرصالا»

 فنصلا اذه انل اومجرت ةسدقملا بتكلل جيسفت دنع مع انلثاوا نا |

 ىلا اهوبسنو اهنم مفي نا نك ام فطلأاب عت فلاخل فاصوا نم ا

 ركزو طر ر دذك ريحر» مصر : (” طرب جرير ١ موجب اويمجرت امك 0 "مدت

 ْ ه) مد. 1, 20.2 86) 9,6.  ه) المسن. 9,13. )2  لوب 5 0

 ه) للكس. 11, ٠ /) 10:00. 24, 9) ل68. 51, 9. مر 2و. 24,4

 2 6مض 6نق.2 628,91. 21,42 س) 6,6.  ةيقلس 0
 ص) 2س. 11,1. 2 و) 28. 78,65. 7 ©هصم 28, 1

 1) 1. ل ىلع لذت فاصوا. 2) 4. ةينامسلل عفاوت تاكرت |
 8) 2, 2.1.4. ةخيناسنالا ماسجالا , مم طلوع هط طمتووذ هو ذط 2. 8.1". كه

 مجرت ىذلاو م»مدر لأ مجرت ىذلا حوودتلا بحاص فشكدقو '

 نع اهجرخاف ٍلوقعلا لابتحا بسح اهل هتيجرت ىف اهرس نع جت
 تافصلا هذه نم فن نأ بج ىنذلا قاحورلا ىطابلا ىلا نامسل اهرفاظ

 يدب ؛ ةذ حودإ ىف هلوقك ة:- نيدود وحك لاعفالا رثك ال هتبج تحرش كنع دأ

 ذند ريددو» حدد رياططأ : يطال | ةذج مدم» مكدططرلا : ممول طربال | هدد عيكرما

 ىلا تبسن اذا اهظفل رهاظ ريغ ىلع اهنأ كلذب (ق.ء 8. 15. راشاف)

 مق ةرئاج اهلكف هذ -يكدل ذذ دددد ىلا اهغيسن ىيكما اذأ امأو عت

 ىف ههجو هللا رضن لضافلا سيثولا مد٠مرد5رو نسأر مدررم هد اهحرش
 بهذم ىلع هيناربعلا بتكلا ريسافت ىف ىجو تاداقتعالاو تانامالأ

 6 ريركشل) ريرقنل كلذ ىلا تعد ةرورضلا نأ وركذو حدودردلا

 سوفنلا ىف فقلاخل نابتا ىنعم .
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 ديحوتلا ىق لولا بابلا 3

 "'ةقيقح ىلع (لحت طفت تاغللا نم هب ربعن ام (' ىف دج مل املف اهب
 ' دكت هذحلو ةظغل نارثكاب حاولا ىنغلا انجرخا قلاخل ىنغم
 000 نب قكللج ات ةنتقتا لجل نم سيل جب فلاذل تافص 3 دوجملل
 | ىنعم نع مف هيلع لدنت ةظفلب هانعم نع فصاولا ةرابع ريصقت

 "فالف 0 تافصلا نم هب ُهَتْفَصِو ام لكو ءىش هلثمك سيل هنا عت فلاخل
 |0000 ا تلوتا سيق تفطر لت انهلز هلع اهدا ىفن اهنم

 | اخ ال تافصلا نم ("دل بجوي ام. لك نآل تابجوملا نم كَكْسَأ قلاش
 7 نم فصو هقحلي ال ضرعلاو رهودل فلاخو ضرعلا وا رهودل تافص . نم

 ' اقلاحم ال ةقداص يهف تاغصلا نم ةنع ىقني ام لكو هتاذ ىف ايهناصوأ

 | هبع لك. نم العأاو تاعنو ةفص لك نم عفرأ وه ذأ مب ةقتال (© ئفو
 | غلوقعملا ثلثلا تافصلا هذه نم خفت نا كل ىغبني (' كلذلو ( هيبشو
 طق عت فقلاخل نع اهدادضا ىفت انركذ ىتلا

 ("اهب فضوي ىتلا فاصوالا ىهف ةيلغفلا ةيهلالا (© تافصلا امأو

 >7 عب عم اهب ("فسولا ىف كتشي دقو هنتالوعغم لجا نم عنا فلاخأ

 هنوجو ىلع فوقولاو هغيرعت ةرورضل اهب فصوي نا راج امو نيقولخللا
 فقلاخل تافص نم ("فنصلا اذه لامعتسا رثك دقو هقعاط مزتلن نوكنل
 2 عت هلل ءايلوالاو ءايبنالا جباست ىو ه:ئايبث' بتك ىفو هللا باتك ىف عت

 " ةينامسج ةروصو لكش ىلع (''لكت فاصوأ اهدحا نييرض ىلع اضيا ىهو

 1-1) 2. 8. انلدت ةظفل انظاغلا ىف. 9-22) 8. 2. تافصلا رثكتق
 ةفوصوملا تاذلا ةلهج نم ال فصاولا ةرابع ريصقتا ةاهج نم. 1. رثكتيف
 هنأذ ةهج نم ال فصولا هج نم فيصوملا. 3) 2. 82. 1. -|- :لكاشملا

 0 و 4) 2. 8. 1. اهدادذضأ. 2 5) 85هطلغذس 0: 2: مييجديمطوب
 هونغ مييدويماطو 6-6) 8ءةطلغ ذص 2. 8. 7“ 4# 0. كلئتكو.
 00 8) 2. 82. ط. هتايبتا بتك ىو هلأ باتك ىف ةيهلالا (816) : فاصوالا امأو

 )2 نييرض ىلع ىهن. 9-9) 8هطا؛ ذه 0. - 10) 0. قلاخل نم فصولا اذه.

 11) 82. ٌلحكت ايعهدحا

 ياا وذ وتو حن ية نا
 ف

: 

1 
: 



 و ا و ل وسل يول د ل رم ل ل ا ع 0 ماو تاو م ا ا ا لا 3 ا و موك و د ل

/ 
 : ىيجتلا 4 كءالل يليلا

 كلذكو كحاو اذا وهف ريتكب سيل فالطالا ىلع دوجوم لكف (' هل

 رخخآ الو هل لوا ال فالطالا ىلع دوجدملا نال مدقلا ةفص اضيا فحتسي

 نمل بجوت (* مدقلا ذخفص نأ لوقا كلذكو (*ةرورض هل مزال مدقلا ى

 هفاقحتسا اماو فلطملا دوجولا (* ةفصو فلل دحاولا ةفص هل تبجو

 ءادتبا ل ىذلا وه قالطالا ىلع دوجوملا نال (؛ فدل دحاولا ةفصب

 دحاولا وهو لوا هل رتكتم لك نأ رثكتم سيلف (5 هل ءادتبا ال امو (ةهل

 كقف ('ادحاو الا نوكي نا زوجج سيل ميدقلا ( اهدق رثكتملا سيلف

 ديجولا ةفص مرلت كلذكو ('مدقلا ةفص بوجوب دحاولا ةفص موزل بجو

 لقف ثّدح# الو ميدقب فصوي ال مودعملا نال (* مدقلا ةفص بوجوب

 ال اهناو دحاو اهلولدمو دحاو اهانعم ("ثلثلا تافضلا هذه نأ نيبن

 وتكتلا الو هيلع ضارعالا '١( لوخد الو عن فلاخل ناذل ةيويغ ('' بجوت

 الو مودعم ريغ عن فلاخل ,.را اهنم ('"لقعن ىئذلا (!؟ضوغلا ذأ انعم

 هذيل ةعماج ةدحاو ةظفلب هانعم نع ريبعتلا اًنكمأ هلو رثكتم الو ترحم
 ةظفلب انلوقع ىف ناعم ةثلثلا هذه ('*لصحتل ةدحاو ةعفد ىف تافصلا

 - نهب ع ع

 0 انويعل ٠ (15 انوك ف ىتلا كلثلا نافصلاب لقعلل ('" اهليصخال 1101

 1) 2. ه. 8. دوجولا (, 8. اذ ن» همول نمل) همول ىمل مرل قف

 (4. 8. ل- وذ) فحاسي ةكلو خضحملا ةلذحولا ةفص قالطالا ىلع
 ال قالطالا ىلع دوجوملا نال مدقلا. ةفص (2. 7. + نم) فلطملا دوجولا

 مدقلا ةفص نا لوقا د ةرورض مدقلا ىنعم 3 رخآ الو هل لوأ
 اى نحاول هل همن نا ا 2) 2 همزايف رخآ

 ةروربض مدقلا ىنعم. 95 ميدقلا. 4-4 111 15 220

 0. 7. 8. ميدقلا فخلال 25 5) 8ةط]1غذص 0. 6) 2. 8. ميدقب.' 1
 87 8"هطاغ ذه 0. 0. 1 موزرل بجو طقطو» لله 8. '. بوجو مزل» 3

 9) 2. 8. 1". :لوقعملا ةقالثلا . 10) 2. هريغ بجوت الو. 11) 0
 نوخد روصي الو. 2 19) 0. ضرغ لك نإ... 18) 2: 10 1 موهفملا.

 14-14 18هط]غ ذم 2. 8.: 0. طهك لصحتب: 0. لصحنتف. 15-15) 2. 8.

 انربعل لقعلل ةدحاو ةعفد اهلوصكك.
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 ديحوتلا ىف .3 لوالا بابلا

 7 ابقو مزل اذا قلل نتخاولا ('نأ كلذ نايند اهانعم ليبصحت ننع
 7 (ماهذق ادوجوم ( نوكي نأ ةرورض (* بجو دقق ءايشالا نم ءىشل

 فصوي ال مودعملا نأ ٍيص هنأ نم

 تبتو فحاتسا اذاف ريتكب الو دحاوب

 دقف فشل دحاولا ىنعم ءىشل

 كلذكو هانعمو دوجولا مسا فحكتسا

 دحاولا نال مدقلا ىنعم همزلي

 ليحكتسي الو دسفي الو نوكي ال فحل

 لوأ ال نأ ميكق اذا وهف ريغتي الو

 ةينادحولا ىنعم هل مص نْمق هل

 دوجولا ىنعم هل بجو دقف ةضخ

 دوجولا ةفص نأ لوقأ كلذكو مدقلاو

 دقف ءيشل نابجو اذا فلطملا

 دحاولا ةفص اهبوجوب هل تبجو

 (ه مدقلا ةفصو قمل

 دحاولا ةفصل «هقاقجتسا اماو

 ال قالطالا ىلع دوجوملا نال كلذف

 هملع دعب ادوجوم نوكي نأ زوجج

 دوجو ىلآ دوجو ريغ نم الو دوجو

 ىنعأ (؟فالطالا ىلع دجوي ال ريثثلا

 3) 0. نوكي .نأ
 5) 2. دحاولا ىنعمو
 6) 2. اب امأو

 828) 8"عطلغ آه

 2 (مسه 8. 8. 5:

 7١ ميرذعملا نال هل دوجولا موول امأو

 00 ني رقكاب الو دحاوب فسي ال

 لحاولا (4 ةفص فحتسا اذان لحاو

 7 موول اماو دوجولا ةفص فقحتسا دق

 فقخاولا نال (" فلل دحاولا ىنعمل مدقلا

 ليكتسي الو دسفي الو نوكيال فحل

 لوا ال نأ ميلق اَّذا وهف ريغتي الو

 القص فحتسا نمل اذا بجو دقق هل

 ةفص فحتسي نا فلل دحاولا

 2 دوجولا ةغص نأ لوقا كلذكو مكقلا

 ١ ىتلا تافصلا رئاس هل بجوت فلظملا

 ميدق هنأو دحاو هنا كو انبكذ

 2) 0. (. تبت.

 4) هل. + ديجولا .

 نآلز هل. 8. 8هطلغ فلل دحاولا نالر 17. همدط نوكي ال.

 1-9 انيف ه4 32 371 انهن

 ويغ ىلا ديجو لاح نم ليحتسي الو

 نال ريثكب سيلف كلذك ناك ( نمو

 دحاولا مدقتل (5الصتم امثأد !دوجو

 1) ,2. 8. 1. ناف اهانعم.
 اتباث امتاق ادبجوم ءىشلا كلذ.

 د ةمهتاا

0 00 



 1 نار“ 1

 ا ا يل ااا ا ورح ع ات و ون ا سا ين نإ ع ع

 ل ا
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 0 ديحونلا ىف لوالا بابلا

 هراثآ تحض املف رما هنع رذصي الو ٌلعف ('هنع نوكي ال مودعملا نأ

 نال ةيلزالو مدقلاب هل انفصو امو هدوجو انلوقع ىف مص هناقولخمو
 (ةءل دبع ال ًادبمو هلبق لوا ال.الرا ماعلا اذهل نا سليب نا ا

 اهلوا ىف ددعللا ةيفانتم ريغ (* نوكت“ نا زوجي ال ىدابملا“.نأ حضصو

 مّدقلا ىنعم وهو مل لوا ال ًالوا ملاعلا فلاخ .نوكي نا ةرورض بجوف

 طرم دايؤز ريذ هدوط لاقو (ه ذرب مدرب حطازب درا حنزر» باتكلا لوق ريظن

 لئالدلاب كلذ اَنُْيَب ىقف دحاوب هل (*انغصو امأو- (6 مجم عبط سرج

 هناذل ةمزال (ةضحملا ةدحولا ىنعم نا ةكتاللا دعاوشلاب تيبتو .ةكئاولا

 (" ضارعالاو ةلاكتسالاو ريغتلا عانتماو ةناذ نع رثكنلا ىفن دحاولا ىنعمو

 (7فالتخالاو كارتشالاو ("هابنيشالاو لاصغنالاو لاصتالاو داسفلاو نوكلاو

 نم عفن نأ ىخا اب ىغبنيو (*ةرثكلا دودح رئاسو هناذ ةقيقح ( نع

 امنإو ("الاصفناو اريغت عن فلاخلا تاذل بجيت ال اهنا نتافصلا هذه

 انلوقع (9 ىف اهانعم نم لصاخلاف عت فلاخلا نع اهدادضا ىفن اهانعم

 نأ ىغبني ('! كلذكو تّدح“ الو مودعم الو رتكننم ال ملاعلا فلاخ نا انماهفاو

 اهنم ئابلا (#1بجونت انركذ ىتلا ثلثلا نافصلا هذه نم ةدحاو لك نأ ملعنت

 ن) 2و. 90, 2, 8) لوو. 48, 0

 1) 0. ملم 8. لعفلا لنع. 7761468 طمأوق؛ 15 لذه 2. ىلع 8.17

 دق لثالدلا نال ميدقب هل انفصو ةرورض اماو كرات الو لعافب فصوي الو

 هل لوأ ول لوأ دوجو (ة. 2 ملاعلل) ملاعلا ىرابل تسيبجوأ. 2( 2 8

 هءلبق 1. تدرج. 8) 2. له 2. 1". لوالا ف ددعلا ىف ةيلبت 0

 4) 2. 4. 8.-3". انفغصو ةرورض. 5) 2. ل. 8. 8. ىفن كلنثو غل مزالا

 6) هطلغ ذص 2. 1,0 77 5هطلغذس 2.4.8.1730 8-8 )ب42.1
 ةخةضحملا. ةدحولا ىنعم 3 انطوش ام ىلع هنقيقح ىنعم نع. 9) 1"هطلط

 2 ارا 2 10) 2: ه١ 8. 7. انماهفأ .ى. 112 2. شمالا

 لك نأ لوقا كلذكو. 12) 2. هل. 7. اهرئاس ىلع ليلد.
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 - سيحوتلا ىف لوالا بابلا 4

 0 رشاعلا لصفلا

:0 

 ظيهلالا تاغصلا رش اماو لاق

 قلاخلا اهب فيصمملا ةبيتكملاو خأوقعملا

 ةريثاكف اهنم دوصقملا ضرغلاو عت
 معنلاو فئالخل (2ةتك بسح ادج

 ةيقاذ نيمسق مسقنت خو مهل ةماعلا

 تافص اهنا ةينتاذ انلوق ىنعمو ةيلعفو

 مدعبو (:فئالخلا لبق عت هلل ةتباك

 دحاو هنأو دوجوم عت هنأ كو تافص

 انفصو ىف ضرغلاو هل لوا ال ميدق هنأو
 هانعم نع ريبعتلا تافصلا هذهب هل

 ميهغتو هنع هيبننلا «دوجو (* ةقيقحو

 هتدابع مامزلي اقلاخ هل نأ نيقطانلا

12 

 ةيهلالا نافصلا حوش اماو لاق

 7١ هلوقعملا تافصلا نأ كلذف دل اهتابتو

 0 عت فلاخل لقعلا اهبجوبي ىتلا

 ريبعتلاو دانعم نع فصولا فقيرط ىلع

 0 ةيبنتلا ةرورضل دهدوسجو :قرقح نع

 نومهفي امب نيقطانلل فيوعتلاو هنع
 قيلت ىعلا تاغصلا نأ لوفاق ذتقيقح

 دوجوم ىو (” ةثلث عت فلاخل ىنعم
 هل انغصو ةرورض اماو لحاوو ميدق

 ىلع تلد لق لئالللا نال دوجومب

 ا ىف هراثآ ةداهشب هدوجو ةقيقحو هتابث

 زو ؛ريزرج باتكلا لوق ريظن نيقولخلملا

 تنلد ىق لثالكلا نال نوجومب هل انفصو ىلآ ةرورضلا اماو هل ةعاطلأو

 جدا:زت هدد يبرر باتكلا لوق ريظن ملاعلا ىف هراثآ ةداهشب هدوجو ىلع

 مدرانع .دحص كروت  مازذ حذدوذ ميبحاب دمدمد يروم مذيع دحح 735

 انلوقع ف تبت امل (7دوجومب هفصن نأ ("انمزليف (هددررد مذ سحدرب مد رمي

 6) وه. 40, 6.

 1) طه 01ءوورس الكفر. ةؤلسسغ لل. 018 م. ببر الآل. 5. صقغ 2. 8256612

 0., لوم هعطع 1تعاعمطقك ةهؤر لاه مقغ 0. هالو طدصتغ 2و 8. دس0 1.

 عماطعم هس 01656156 183. جممعتعاع 716 2. 2) لسع ةسص 0. همطه] ءهز

 هذ قئالخل طو؛ هد هد قلخلا )83  3668. فقلخأل ةوعتن موقفك ةطو+
 2دعبو صتعطغ جه 4 0. فقيقكو . 5) 8. 1". ل تاغفص. 6) 1

 انيلع بنحجيك:< 8 2-2 انيلع بجاولابق. 4) 2 22 ل مودعملا ذأ ديجمم .

 011011 1 ]ز آ آ 1

 تس زينيرد ونيت“ ةطاع وو

 انتوا ل ب وني ا وي شا
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 4 احيحينالا ١4 :قءالا بابإلا -

 نأ ىلع (" لد دق ناعربلاو ليلدلا ناكو ضرعب نيقولخملا ىف (' اًدوجوم
 دحاو لك ىلع انعقوا ىتلا ةدحولا نا انيقي املع انملع دحاو فلاخل

 دحاولا ىنعم نم ةدافتسم زاجكملا فيرط ىلع نيقولخملا فانصا نم

 وهف سكقتو عت لكلا فلاخ ىلإ ةبوسنملا (2: 8 ةضخلملا هينادحولاو فلل

 طورش عيمجو انمذق ام ىلع هاوس فح دحاو سيلو فلل دحاولا

 .عيمج كلذكو هل الل ىسحت الو فيلت ال انوكذ ىنلا (؛فلل حاولا

 ال ام لكو تاهيبشتلاو نتاكوتلو نتالاكنسالاو (5 ضارعأألاو رثكتلا بورض

 مطرب مرت مردد مع ىلولا لوق ريظن هنع ةيفنم فلل دداولاب فقيلي

 هدرا مرورربل ددضدم درد طربل لاقو («جدطرم دردرب جرب رطب صوخسممل تدصروسطمد

 حدجطربد رصد ريو لآقو (مرذ تكدررص حرج خصل طيب ردصدم و ذيج لاقو (ةش تود

 دقف © مدردرد دب طردرر مدرب طلو هذ رصد مسرد لاقو (0 سرمد رجل 1

 دحاو هريغ سيل ناو فح دكحاو عن ملاعلا فلاخ نأ نيبتو مص

 نم. (" ناك ناو فلاخل ىوس دحاولا مسا دهبلع مقي ام لك ذآ 00

 فقلاخل اماو ("انركذ امك ىرخا ةهج نم ريتك وهف !ادحاو تاهل نم ةاهج

 ىنعيملا اذه ىف انبلج ام ىفو انين ام ىلع هجو لبك نم تحاوف عا

 خذ نمل ةيافك
 ه) طو. 40, 6. 2 5) لوو. 40,95. ه) 1ط13. 40,18. 82 17

 86, 5. 6) لما. 10, 6.

 1) 0. ةدوجوم ةدحولا تنك. 2 0. كّلد. ةز اولا |
 0. هي 0. 4) زكهطلغ ذص 0, 5) 0. ضارتعالو. 66 1[هفلظ |
 120 1.: 0. لل. 0. طهط٠وط 6: ريثك وهف كإرتشالا دوجو نم ام هجو نم

 انركذ ىتلا رثكتلا هوجو دحا نم. 1هط طهطو طصهمط 1. انركذ امك هاه

 انركذ ىنلأ ذم 0
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15 



10 

15 
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 ىلع ضرعب ةدحولا .ىنعم تانوكملا
 ىنعم نع انثكاب ايلف انحرش ام

 مل نيقولخملا ىف (؟ةصحملا ةدحولا

 (: سانجالا نم كحاو لك نأك ناو

 ضارعالاو رهاوأإلو .صاخشالاو عاوتالاو

 ةيناحورلا (ةرهاوفلو ةبولعلا مارجالو
 دودحتو دانتمو دولعمو دلع لكو

 ىلع نلا . يفتي قحابدل لق
 فقيرط ىلع ىحأو هل لاقي امنا ةدحولا

 ةدحاو تيمس ءاينثا ةلمج هنايزاجعملا

 رثكتلا لبقي امل هتاذ ىف ريتك ومو ام

 فيلاتلاو فالتخالاو :ٌيغتلاو ٌورحتلاو
 (؛ ةكرطو ناصقنلاو ةدايزلا» ليلكتلاو
 رثاسو ليكشتنتاو هيبشتناو ةلاكتسالاو
 دحاو لكل ةماعلاو ةصاخل ضارعالا

 ريغ ةضحملا ةدحولاف نيفولخملا نم

 ءىش ىلع ةقيقك ةلوقم الو ةدوجوم
 فيخابلا نك ايلف نقرلخملا نم

 2) 0. 0. ماسجالا.
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 ديحوتلا ىف لوالا بابل

 2 0: نيتيلكيلل خلع ىف .هنحيلا
 4) 1. + نوكسلاو.

0 : 

 ' 3 اقح ادحاو رعو لج فقلاخلا

 00 دكخ اع كيس انه قحاب

 / ١ عنأ ىهو انركذ ىنلا فلل دحاولا

 | ال ريغتي الل رثكتي ال فج دحاو
 7 ءاهتنا الو هل ءادتبا الو ليحستي

 07 ضرعب الو رهبهحب فسوي الو

 ) روصلا فاسصوأ نم فصو هقحلي

 '” قاتشالا» ليثبتلاو هابشالاو لاكشالاو

 | ريظن ءىش هدلثمك سيل رمالا ةلمجو

 )ه0 6 صرب ميم مع ىلولا ليق
 صرصخ مصل ذيب ممصدص و ذيب لاقو

 مو ذذ صد مميبص) لاقو لذ تدرم

 فلاخل نأ حمص دقق ديب طبر مصرع

 ناك ناو هريغ دحاو لك .قأ هاوس

 ريثك وهذ !دحاو ناهخل نم ةهج نم

 وهف عت قلاخأ اماو ىرخا ةهج نم

 اميفو انيب ام ىلع ةهج لك نم دحأو

 © ةيافك ىنعملا اذه نم انبلج

3 
3 
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 38) 17. طمأ طنمم حددوا .
 !اذحاو اقلاخ.



 نموا تدوم ن1 كك لل
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 ديحونلا ىف لوالا بابلا

0 

 ايرعيج رخآ ءىش ىف دجوي نأ كب
 هداسفب الا هنع هل لاقتنا ال ايقيفدح

 3 صرخ قو" زال ءالا 5 :راركالاك

 ٠ اللناء  تنبات ةيرفوج راغلا ْ و '(

 ىنعم | ضرع يف ىنلا ماسجلالا 3 خيوطولاكو

 نمو ('ةتبات ةيرهوج ءاملا ىف ىو اهيف

 اًضرع دجوي ام لك نأ أضتيا مولعملا

 هيسنتكي امنأ ءايشأالا نم ءويسنلا كَ

 وض ىنذلا ءىشلا نم ضرتعملا كلذ

 ةرارح نم دفاشن ام ىلع ايرهوج هيف

 ةبستكم (”اهنا هيف ضرع كو (ر اذ ءاملا

 ةيرقوج اهيف ةرارشل ىثلا رانلا نم
 ةبطرلا ماسجالا ةيوطر كهاشن امكو

 نم اهل ةبسنكم اهنا ضرعب

 كلذكو ةيرموج هيف ةبوطرلا ىتلأ
 اذه ىلعو اهانربتعا اذا تانوكملا وئاس

 ةدحولا ىنعم ىف لوقلا ىرجج سايفلا
 نم دكحاو لك ىف تناك اهل اهنأ

 بجو انمّدق ام ىلع ةيضرع نيقولختملا :

 نيقيلخملا هلع ىف ةدحولا نوكت نأ

 تدافتسا اهنعو ةيقيقح ةانباث ةيرفوج

 35) ح كو. 0: اهنآ 2
 182 ىخلا .

 2) 8"هطاآق 1م

 5) 3 امى.

"4 

1 

 كلذكو ةيرهوج ةئباث ءايشالا نم

 نميفل حاملا :نوقاي نإ لو
 ةدحولا هيف دجوتو ءىش لكل ةلع

 نيقولخملا ىف ةضخملا  ةدحولا

 (* ةسانجا نم دحاول اهدكت مل

 مهيفاوجو مهصاخشاو مهعاوناو
 لبقي مهنم لحأاو 0 نإ 00

 ناصقنلاو مح 5 فيلانلاو

 يي
 ضارعألا بورض رئاسو ليكشنلاو

 نيقولخملا نم دحاو لكآ ذماعلاو خصاخل

 نيقولخملا دوجو ةلع عن فلاخل ناك انو | ءاملا

 ىنعم هل بجوا دق ليلدلا ناكو

 ىف انمالك نم مدقت (ةامك ةدحولا

 ىتتلا . لتعتا نان اننلع بابلا اذع

 انل ميسي ملف نيقرلخالا ىف هنع انثك
 ليج فلاخل تافص ىف وه ام عانم

 ةدحوو ةرتك لكل ةلع وه ("ذأ معو

 نوكي نأ بجو دكقف نيقولخملا ىف

 1-1) 1"هطقغ ذا 1“

 4) 1. مهماسجأ .
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 بجو هعورفو (7 هلوصأو هتايئرجو هتايلك
 كارتشالا ىنعم اهعيمج ىف دجوي نإ
 ةرثكلاو ةدحولا .امهلصا» فالتخالاو

 ةرثكلا نم مدقا ةلحولا تناك امو

 ددععلا رئاسل دحاولا مدقتك عبطلاب

 أو | ريغ (”رثكعم لك ةلع نوكت نأ بجو

 مكقت لجا نم ىدابملا لوأ ىف رثكتم

 تناك انو رثكتم لكل ةذحولا ىنعم

 عنتماو ءادتبالا يف ةيعانتم للعلا

 مل ةسفن لثم عناصلا عنصي ىلا

 نوكت نا ةدحولاو ةرثكلا (ةّلع رج
 مل !اذاف ةدجوو ةرثك ىنعا اهلثم

 3 طقف ةرثكلا تانوكملا ةلع نكت

 نوكت نأ ابحو تحيع اك
 ىف انمدكت نك انع احل نوبكلا

 وح تدعاصت املك للعلا نأ انمالك

 ىلا ىهتنت نأ ىلا تللقت ءاذتبالا

 وو فلل دحاولا وهو ندعلا لصأ

 نأ اضيا مولعملا نمو ىلاعت قلاخل

 ال اًضرع ام ءىش ىف دَجوَي ء ءىق لك

 2) 0. 0. رتكنملا .

 5) 1هطلغ زص 8. 6-6 8هطلغ
 8) ةحص ظوصلم مهب 2. ل

 كيحونلا ىف لوالا بابلا

 1) 0. 0. دلوصال. (1. طقغ ةسعط حكإل»

 2 8: بطر : ف لكو.

 9) 8: بستكا امنا راذل مسيل كلذكو .

1 

 للعلا نوك ىلا ىتّوي كلذ نال
 : ةكقملا ' افوقولا نم دب الو ةياهن الب 8

 | دجيب 0 لب ال 1 1 ءىش ف

 1 ةرارغاك هداسفب الا هنع هل لاقتنا

 1 رانلا فو ضرع (ةراخلا هاملا ىف ب ىتلأ

 ىف ةيوطرلا ("كلذكو ةتباث ةيرعوج

 | هاما ىف ىو ضرع ةبطولا ماسجالا

 7 نم ('بطرلا كلذكو (" ةنبات ةيرهوج
 )0 ةيبطرلا بستكي امآ ماسجالا | هلع

 راح مسج لك كلذكو (؟ءاملا ةهج
 ىتلا رانلا نم ةراوخل (”بستكي اما

 ةيضرع تناك ام اهنأ ةل>ولا ىنعم

 ءىش ىف اهدوجو انمزل انمدق ام
 مدس

 دهم ني يو فما ل ا ند مو

 4) 2. ديبجوم . 00002 0. ديلغ

 ااذس 2

 ةيرهوج هيف ىع ىنذلا
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 لوالا بابلا
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 ىذعمب (!دفصت امنا دكحاولا انفصو

 قمل (2 دخاولاف ةرثكلاو رثكتلا مدع
 (ةيتكتلا هتاذل بجوت ةفصب فصوي ال

 هجوب (” ةلاحتسالاو ىزجتلاو ريغنلاو

 ىراجالا دحاولا ىف لوقلا عيمج اذهف

 مافاف ىقيقلل ىحاولاو

 لصفلا

:0 

 ال نا ىلع ليلدلا امأو لاق

 فّلوم لك .ناك امل هنا لوقنف هاوش

 هتارجا نم كارتشاب الا هنوك متي ال

 اهْضعب ناحتا وضو ايي 0

 ةدحولا كارفتشالا لصأو ضل

 الا فّلوملا دوجو متي ال كلذكو

 نال قلأ اهنم 0 هتاوجا فالئتخاب
 وثكا ءاينشا نم الا نوكي ال فيلاتتلا ٠

 ةرثكلا فالتخالا لصأف دحاو نم |

 بيتك لاو قيلاتلا نه ٠

 ف ملعلا اذع ى انوجوم ملل
 ة9) 8هطلغ ذه 0 83) 316 درس دك

 5) 8. ئفدابملا لوا قح اال

7- 

 نودي ديحوتلا ىف

 م

 ةرثللا )0 مدع اةدحولاف ةدحولا زقيقح

 ذخفصب فصوي ال فزنحلا ندحاولاف

 ونيدعيتتلاو رثكعلا مشادل بجوت

 (ة10) عامج اذه ىفو هجوب ماسقنالاو

 دحاولاو ىزاجملا دحاولا ىف ليقلا
 عفاف ةرفذل

 عسانلا

1 

 ال نا ىلع ليلدلا اماو لاق

 هاوس فد لجحاو ال فح كحاو

 متي ال فلوم لك ناك امل هنأ لوقنف

 لصا ناكو كاوتنشاو فالنخاب الآ هنوك

 فالتخالا لصأو ةدحولا كارت الا

 ىف نوكم لك ىف امهدوجو مزل ةرثالا
 ةرتللا نم مدقا ةدحولا تناك انو ملاعلا

 نددعلا رئاسل لدحاولا مدقتك عبطلاب

 رثكتم لك ةذع نوكت نا كلذل بجو

 ىنعم قابسل (5 ئدابملا ىف ةرثكتم ريغ

 عانتمأ بجو لق رتكنم لكل ةدحولا

 (6 عادبالا لوا ىف ةرثلتا ةلع ةرثللا دوجو

 1) 0. ىنعمب كحاولا.

 صرف. )4  1 سكع.
 عاونخالا .
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 نوكلا لوخد مؤلي دق ءاهتناو ءادتبا
 نوكلا هلخلي ام لكو هيلع داسغلاو

 دحاو نم رثكأ (' نوكيف ةينادحولا

 هريَغ ءاذتبالا ليق ام ىف ومع نا

 ('رثكتلا هل بجيف دعب ام ىف هنم

 لكو نضيع هيشملا ّ هبشلا كلذكو

 هتأاذ ىف (2:ضارعالا نم ءىش هقحلي

 دينادحولا نا لئاق لاق .ناف هجيب
 نإ انلق ضرع. قلل ىحاولا ىف

 قخإ ىحاولا ىف ةطخحولا ىنعم

 ؛ذاف هنع (:ةرثكلاو رثكتلا ىغن وه

 ده 7 ءاتتجالا ليك اع ىف ون نإ

 نيجحوتلا- ىف. لوالا بابلا

 1-1) 8هطلغ ةص 0. ذه (. 16

8 ْ 
 ” كلذكو هنحيلاو ةرثكلا لصا وع ذا

 الو ادتبا هل نوكي ال نا مزلي
 ' لهتنأ وا ءاحتبا دل ناك اذا نال ءاهتنا

 / ريغتلاو ناسفلاو نوللا همرل دفق

 ) لحاو نم رثكا نوكيف ةلاحتسالاو
 | ارحخ نم ءادتبالا لبق. ام قوه نا

 " رثكتلا هل بجيف هدعب ام ىف
 ْ ناك نأ كلذكو

 | ىدبشلا نال ىزججتلو مرعتل
 ' نبيل ضرعتم لكو ضرع هب هبشملا

 | ىف ةدحولا تسيلو ىقيقح دحاوب
 (١> ىنعم نال ضرع (”ىقيقلل دحاولا

 همزلت ىنعم لك نع ةرثللا ىفن ةدحولا

 : همزل كقف هيبش هل

 هدعي ام ىف هريغ نمر هطودقم 516 1. مجرب :مطرط مطودسج حدد جرد »د
 طهطود اطعزسم» ة8ظزصس. 1816» 2285 ه5 طقاقووسد : ررظع ةقغ ؟0» 0 هم

 قةج132ع ه2598 82046268 2158 سوعط 0 هر 8 ه1 عض“. 1ع

 همغممممعطعس0 طقهطو ةعط ذص واهم. م. )8 هصغوص هس ؟ه:ةءطلقعق 8

 رمم» مو ©6010هتطو» هتعب ام ىف ديخغ ءاذتبالا لبق ام ىف وه نأ

 ' امس عام. ط1عدو 10ه عءاعؤدم . ىمتمل همس 0معءط 8. تصل 18. 66م3 8أ

 1. متمك هطل عمموطعتةطوص طقطوم : مدسيب صك مدممدج مجرم مج

 72 كعطقوم» مقعو ه11هملنمكو : مدصرم وصب مصرح دمع ماطصعم هجم قم
 2) 0. قب ضارتعالا . 3) 1. ددحجب دددج. 0. ل. 0. طفطوم مد رثكتو

 مب 8. 1". مسمع ةرثك. 1898 ذص 0. ىلا 0. ةرثللاو رثكتلا ذط لهدم هقءعطقأود

 ةءزلعد 1ه0ععطم] متعلب ه0 0ةعقغثع طتع» لهم ف4سعطا هنطود مهد ةبتللا

 ماتت“ ج24 ؟ءهمعوطقم 5ةمدطعم 4 رتاكت مههتطتمتفءط. 8. ريثكت .

 هر 2: لل



 ل د 1 5

 ع ع ا يل وع يعل علل

 ب 7 ال 22107 تي يا نامل يع سوحوت جزع
 0077 ا

4 
 4 كيجونلا .ىق. لوالا بابلا

 هأدبمو ددعلا ليضا رض ىذلا ىددعلا دحاولا وهف (: ىهولا امو لعفلاب

 (ة:لك فا هلبق ةذِس ل اذني ةمالعو 0 (ةوه ىددعلا دحاولا ىنعمو

 (ه صرب مر» هدد » ددرت » باتا لوقك اًدحاو ىمسي ىقيقح أدبم

 سيل ًادبم لك كراس عا .رآأ ةهج نم 1 2١ 0 8 0 عزز 0

 باهت ال ام لأ فغلا كلو يا مك قنا ال هاما م0

 هتيبس امنإو (:داخآلا نم ةبكرم ةلمج ندعلا لح نراك كلذلو ىدعلا نم هل

 اماو مولاب كردي امناو ةينامسلل ساولل نحت عقاو ريغ دحعلا نال ايمهو

 ىئاثلا برضلاو (*اهضعبب وأ ةينامسمإل سمخل ساوحناب سوس وهف دودعملا

 رثكتي ال ىنلا ىنعملا وهف لعفلاب دوجسم يقيقح دحاو وه ىنذلا

 هقحلي الو ماسجالا نتافص نم ةفصب فصوي الو ليكتسي الو ريغتي الو

 ههبشي الو اًميش هبشي الو كرحتي الو ('' لقنتي الو ىعانتي الو داسف الو (" نوك
 وضو ضخ ٌنحاو (11 عتلصتخح ام .(11! فيك“ وه نا اًميش كراشي الو 9و

 انلوق نم مكدفقت ام ىلع رتكتم لكل لصا

 1 0 ظ

 هدجن هتلصح ام فيك وع ذا | دحاولل سيلو ةرثكلا ةلع ةدححولا نأ

 وثكتم لكل لصا وهو اضحم ادحاو | هل ام ('2 لك نال ءاهننا الو ءادتبا فلل

 1-1) 8هطاغ ذص 0. لل 0. ؟هم ىناثلاو . "نم ىناثلا طفطود 8. 1'. رخآلاو.

 ١ هنا ثدعلا ىحاو ىنعمو. 4.3. أدبم ال اة المس هنأ علال .0 .0 )2
 + هليق |!ذبم سيل 2. 8. طوطود» دتوط6 ةمالعو. 8) 8. 7. ىنعض

 9) 2. وكت 8. نوك ال. 2 10) 8. لقتني. .11-11) هطاط18 010
 12) 0. هل نوكلا هلخدي ام لك 016غ0عمهمطتمأ هتف لهدس 1018ه2065 6

10 

15 

 . ليقك ايقيقح ًادبم نوكي. . 4-4) >ةطآغ ذص 0. كل. 0. 86) 510

 ادبملا كلذ قى 0) 5. ركي 52. اعيجر ل مى. تر ,هوءوطتاةطعط2 8118

 تم 2) 1. ريغ ايمهو ندعلا نال. 8) 8"هط]ذ زد 0. 2.0. اهضعب.
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 ديحوتلا ىف لوالا بابلا 1

0 

 تمسقنا اذاف ةريثك ارومآ ىبكج

 ءىش للكآ ليق تديغناو ءايشالا كلت

 هذع لثم ىف دحاولاف دحاو اهنم
 دحاو ههف ضرع انيكذ ىتلا رومالا

 هيج نم ةيتكو الهج نم
 نحاولا نم ىناثلا بوضلاو

 ىلع ليقملا كحاولا وه  ئضرعغلا

 رثكتم ريغ وفو دحاولا صخشلا
 الإ هرهاظ ىق ءايششا ةلمجلت ماع الو

 هقيلات ةهج نم هنأاذ ىف ريثك هنأ

 ضرسعو رهوجو ةروضو ةدام نم
 ىرجحتلاو داسفلاو نوكلا لبق وو

 لاصفتالاو لاصنتألاو (' ةلاكتسالاو

 رتكتلا» كارتشالاو فالتخالاو ريغتلاو

 دحاو هل لاقي ىنلا ىشلا فحاي

 كض اهنال (:انفصو ام عيمج نم

 ىلع لوقملا دحاولاف ةينادحولا

 ءىش هنتاذ ىف هقحلي ىنلا ءىشلا

 ضرع ةلاكحتسالاو رثكتلا بورض نم

 زاجعملا ليبس ىلع دحإو وكتو ةلاسح ال
 عفاف ةقيقلملا ىلع ال

:8 

 هلاصقنا ةهج نم دحاو ويف ىجملا

 ريتك هتاذ ىف وو هنم رثكأ وه امم

 ' اوتلا ننم نناشلا بوصلاو

 | هيلع لوقما ءئشلا نوكي نا ىعلا

 0 رخوجو ةريصو ةدأم نم افلوم دحاو

 07 ريغتلاو ةلاكتسالل البق نوكي وأ ضرعو
 )0 وا لعفلي ايسقتم نوكيو كارتشالاو

 ١ (”لعفلا ىلا هجورخ نكي (”ىنذلا جولاي

 ) دلسغلاو ةلاكسالا لبقي ام لك ناف

 1 ناف ةلاحم ال رقكتمف كارتشالاو رتغتلاو
 لوقملا دحأولا سيلق (*ةنلاحم ال رتكتم

 ىضرع ىناجم اذا وهف ايقيقح هيلع
 مهفاف

 ىقاثلاو عولاب امهلحا نيبرض ىلع اضيا لاقيف ىقيقلل دحاولا امأو

 1) ظءطلغ ذص 1. (مجصيررج) حركمجب ة1قغ دس مرذصسجإ مم 102151656

 92) 4. انركذ. 3-3) 8ءطلغ زص 8. 4 1ءهطلغ ذص 8. 1



 ا ل ا

 تعش د ا او

 ىف لوالا بابلأ

:00 

 ىلع لوقم وهو ةدحولا نم فنشم مسأ

 ىنزاجالا وهو ىضرع اهفدحا نبيرض

 ىقيقلل وهو تسبباث ىرهوج ىفاثلاو

 نيبرض ىلع اضيأ ىضرعلا ددحاولاو
 رثكتلا رهاظ امهنم دحاولا بوضلا

 ىنخلا (' دحاولا سنجناك عمشلو ةلمثلو

 عونلاو ةريثك مانا ةلمج عماج وه
 صاخشا ةلمج تا ىذلا دحاولا

 ىنلا (' دحاولا صخشلاكو . رمل

 شيفلكو ةريثك ءاوجأ نم ل ود

 سانلا نم ةلمج وه ىذلا دكحاولا

 لخاو ريفقو نحاو نم انلوق (8 لل ١
 دكحاو لكو دحاو لطرو دحاو عيرو

 دحاإو لدت لاقي ءاينششا ةلمج معي اهنم ٠
 اركذ امم دحاو لكف (©ٌلحاو اهنم

 زاجملا فيرط ىلع.اًدحاو ىمسُي |

 7. 6 6 طهطو ز86 ه8 هتك

 ءايشالا كلت قافثا ةهج ىم كلذو

 ام هج نم اديتك (:ىمسيو لمار |

 2-2) 1"هطآق ّدض 4.

7 
 01 ْ ديحونلا

 هال

 لوقم وهو ةدحولا نم فقدشم © مسأ

 ىزاجماملا وهو ىضرع امأ نييرنض ىلع

 دحاولا وهو نبباث ىرهوج امو

 نيبرض ىلع ىضرعلا دحاولاو ىقيقل

 نوكي اًدحاو ىمسملا ىشلا نا كلذو
 عماخل سنجناك ةريثتك ءايشا ةلمج
 هصاخشال عماجلا عونلاكو هعاونال

 ىنذلا ناويلمل نم دحاولا صخشلاكو

 امم دحاو لك ناف هئارجا ةلمج وه

 فافنا ةهج ىم كحاو هنا لاقي انركذ

 يشل قلن ايعبج ىلا ينال

 ريتك وهو دحاو ىنعم ىف دحاولا

 (؛ةريلا رومالا نم ىو ام ةلهج نم
 دجاو لك (3 قحْسي ىنذلا ةفلتخملا

 لشم ىف كحاولاف دحاولا مسا اهنم

 ضرع انبكذ ىذلا رومالا هذه

 نم ('لاكيو .نزوي ام لك كلذكو

 زيفقو دحاو لطر انلوق لقم ءايشالا

 اذه ىوج امو دحاو عبرو كحاو

 1-1) 8"ةطلغ ةدض 0. 12 20ه16ع. م. او

 6120 ه2 1". ةهمعقطقأا, 08 6 ا ان تع سمعا

 ملعطق عوطق 21 1! هدناان عاتط ع 8عم8192065

 لتمكو ةطون مهعط 1. طم»عوقذوم118: ذط 0. 20 0. طقز886 68 8 د

 4) 8. نم

 0) ط, لاكنيو مساعقت“.

 8) 1هطاغ ذص 0. ل 0. طلق ةريتك دصق ذهن دمهعط 1. هدهةطقأل»

 ةرتكلا روما. 5ز 2: كح
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 فيحبتلا 4 لوالا' .نابلا 5

 انيلع ريهدلا عم ('"فلتخ ال هتارجا نم ءرج لكل ةمزال ةدحاو ةكرحو

 ديغ هريبلت ضقني الو هلعف (2 فلاخ ال دحاو هسئاسو هربدمو هقلاخ نأ

 مطرب مع ىلولا لاآقو (عدط مددرر» مدون ريدرت هنرطد صو ىلاعت لق امك

 . دعاشن (* انو (5 -صرربمر رضيع مدرك صورمبب دحر روك هدمند ديد جددج ذذ

 . لاح ىلع © موكذيو متي ال ريبنتلا نا (6نيقولضملا هللا (*ريبحت راثآ ىف

 ١ ةنيدملا ىف كلئاك رظنلاو ('ريبدتلاو ىاولاب دحاو صخ# دارفتاب الا (" ةذحاو

 ا" ىنعا ىنعملا اذ ىف (”هباتك ىف سيلاطاطسرا لو (*”مسخل ىف سفنلاو
 '”ميكلل لاقو دحاو سيئرلا ام ءاسورلا ةرثك ىف ريخ الا كيحوتلا

 ش 000 ةخيافك 1 اذه ىف انبلج ام ىو (© حدرب مججد 2 لمدد

 0 نم لإ قعد > زعو لج ع ىراخ دنع انتابثا

 جفاف دحاو نم رثكا هنا

 0 نمانلا لصغلا

5 . 20 

 ىقيقلمل دحاولا هوجو حرش امأو لق | ىقيقلل دحاولا هوجو حرش امأو لاق
 دحاولا نأ كلذف ىنزاجملا دحاإولاو | دحاولا نأ كلذف ىنزاجملا دحاولاو

 0) لء5. 44, ٠ 65) 28. 119, 59. ه) ظع07. 28, 2.

 !ِ 11 2 فلاح 3 2) 30 12 1 ىف فلتخ ا. 2 ل

 )"0 قلكقو. 2 4) 8هطلغذط 0. )5  0. 0.-ملاعلا ىف 6-6) 8ةطلغ ذه
 200 8.1 2.0 7 7هطلغذس 2 8) 8.37:2. فسلم. 922. باتك قى
 لا. طعم. 0510[2ءاعع مهعطأغ متعط هتك 016 81ءا116ه 11138 2, 4

 2 يعمم ننل طعم. 6010جتطع» 083ه 08م5 01عدو» 8غ ةهسعط 1

 ةومودماأومت هلق 2 1و غ5 و11 و ءط ةسعوقطمغ متم. - 10) 8. + باكعأ .

 11) 8. 2. ل بهذمو. 2 12) 8هط]غذص 8. 13) 82. تلاز. 14) آه
 1هوعرد نسق دس 201ععسلمد اهم. ععطقم ل. نصل (. هتك 016 !70212عع 2

 0. جمماتعالب مقطعممل 8. هضم 1. هتتك 016 0188م ؟ه2 2. ةدعاتعاكععطعا»
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 نا ىلا ل

 000 ا آذآ 1
 0 ا ا ور ور لا
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 5. ديحونلا ىف لوالا بابلا

 ىلاعت فلاكل نتاذ فحلي نا زكي مل اضيع رهولل ىلع لخادلا رتكتلا

 )7 اراوطضأ (: نحو .وهش ةرقللاب فصوي مل (1 !فاف ةرثللا تافص نم ةفص

 نم رثكا فلاخل ىكي مل اًذاف ةطساو ةرثلتاو ةلحولا نبب سيل ذا

 (ه -صطد مرو د ةذذ نردد مرو: موط ليق ريظن (* ارارطضا دحاو اذا ويف دحاو

 نوكي نا اَمأ دحاو نم رثكا ناك ول فلاخل نا عباسلا هجولاو

 ةنوعمب الآ كلذ ىلع ردقي ال نا (ةاماو ملاعلا ذقلخ ىلع ارداق نم دحاو لك

 ('وه نا ("دحاو ملاعلا فلاخت (5كلذ ىلع اردق كحاو لك عراك ناف هريغ

 الا كلذ متي ال ناك ن أو دهريغ ةنوعم ىلا هب ةجاح الو كلذ ىلع رداف

 وجاع نم دحاو لك ذا ةردقلاو ةوقلا (*مأت منم دىحأو سيلف ععامنجاب

 لكو ('" تاذلاو (19 ةوقلا كلانتم (" فيعض لكو فيعض نم دحاو لكف رصقمو
 ثدح ثّدح لكلو ثّدح فلوم. لكو فلوم دودج لكون نادل هانتم

 جان الو ءىش نع رجكي 52 ميدقلا ن .,ذ اهدق نوكي نأ زوجك (119 فيعضلاف

 نوكي نأ ْز اج ولو ('”ىحاو نم رثكا اذا فلاخأ سيلف 0 ةنوعم ىلأ

 0 ةقلخ ىف 5 00 6 0 نوكي نأ نا دحأو تاركا

 , 1. 2مللزة8  )0

 1) هد !ذاف طلق اَذأ وهف طلق ذه 0. 0 2) 2. 7. تجاولا .

 8) 1". ارارضتسا. 2 4) 8. 17. 2. ةلاصحص الب كحاو. 55) 1هط]غ ذه 0,

 6) 2. 2. ىحاو اَذا. 1: ١ طقأ مدار سوح مداد « 16 ضب ل7

 ةنوعم هل خجاح 8. ةنوعم ىلآ هب. 8) 8. نباث. 9( 8. فيعضلاو .

 10) 7هطلؤ ذض 0. )11  7. نوكي ال. 19) .١ ا, ىش لك ١١
 عنامت نيب اميف ناكو. 14) 1". غنيب اميف ناكل 0. جنيب نكمال.

 15/1 2, 3: :شلاضت 16) 22. .فتالخلافقيخ.ةس ان

 انددجو ىو.
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 ديحونلا ىف لوالا بابلا 3

 ال ام صاصتخاو ضتمم دارفتا وه ةدحولا نم انلوقع ىف روصتي ىنذلا

 هجوب دنع الو رثكت الو لاوحالا نم لاح ىف كأرتشا الو هيبش هلخادي
 نكخآ ةليج وه ةرثللا ىنعمو ءىش نع لاصغنا الو ءىشب لاصتا الو

 هرثك ىف ترثكت اهنم ىتلا ةدحولا ةرثكلا فبست نا زوجي سيلو
 اهنم ملقا ةدحولا نأ انيقي املع انملع انئوقعب وأ انساوحب اهاندجو

 د16 نم رثكا فلا نا معر نذ ىنعلا' رئاسل ىندعلا دحاولا مدقتك
 ندعلل دحاولا مّدقتل ةعيمجل مدقأو فقبسا دحاولا نأ دقتعي نا همزلب

 هاوس ميلق ال ميلق هجو لك ىلع دحاو اَذأ دحاولاف ةرثكلل ةدحولاو

 (ه موج ربط كصربج طيب دريجر ربط هدوذ ىلاعت هلوقك

 نأ كلذو رثكتم لك مزاللا ضرعلا ةهج نم سداسلا هجولاو

 ضرعلاو رول فلاخو (' ةيمللا (وهو رعولل ىلع لخاد ضرع ةلمملو ةرثللا
 (نع فقلاخل عافترا مص (املف هتأذ ىف امهتافص نم ةفص هقحلت ال

 «) لعق. 43, 10

 ءىشب لصتي الو جولا نم هجوب (مجوتي: 50 أرجتي الو تاهل نم
 (تاينادحو : 8. 170) داحأ ةلمج وه ةرثللا ىنعمو ءىش نم لصفني الو

 ىف انل مص اذاذ ترتكت اهنم ىتلا ةذحولا ةرثللا قبست نا زوجج الو

 فقيسا دحاولا نأ انملع داحا ةلمج وا ءايشا ةرثك هنا قاعملا نم ىنعم

 نأ معإز معز ناف دلحاو ىنعم نم ترتكت نأ (اهتوثكل : 80) اهتلمج

 فيس هقبس دىحاو هلبق دجوي نا مول داحاو نم رتكا عت فلاخل
 ميدق هجو لك ىلع دحاو اذا قلاخلف ىدعلل ىحاولا (قابسل: 8. 1)

 طيب يجز ربط هدوط عنا هلوق ريظن دريغ ميلق ال

 1) اكهطلك ذص 8. ا. 2) 0. صصي القأ 3) 8. 1. جص !ناف

 مل اضوع رثكتملا ىف ةرثللا .تنناكو ضروعلا تافص ةلمج نع فقلاخل عافترا

 هنزل تعب نن ةلص ع فلق تان فعلي نا رع
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 هم ةيحيتلا ىف خوالا فكبلا

 تاذلا نأ لق ناف ةدحاو ريغ اماو ةدحاو اًناذ عيملل ثاذ نوكت نا امإ

 لكت نا لاق ناو دحاو نم رثكا فلاخل سيلف دحاو اذا ىنعلاف ةذحاو

 لصف اهنيب نوكي نا ةرورض مزليف رخآلا تاذ ريغ اناذ هنم دحاو

 كفلوم هانت لك ةانتم دود لكو دود لوصقم لكو اهفالتخاو اهترياغتل
 مد 6 5

 رثكا هلعلا يل نا معز نمف ثدحن نّدْحن لكو نّدحن فيوم لكو
 ملاعلا فلاخ“ نا انلوق نم ملقت دقو اندحم نوكي نا موليف فحاو نب

 لوق ريظن ارارطضا دحاو اذا وهف لثاوالا لواو لدعلا ةلع وهو ميدق

 (6 ود :: جرح مصيب ىلولا

 سديلقا (' نأ كلذو ةدحولاو ةرثللا ىنعم ةهج نم سماخل هجولاو

 ع وو ا يو ا يوي هع لا هو

 0 ىش لك لاقي اهب ىتلا ف ةدحولا لاو هباتك ىف ةححولا كح

 ةراول نأ لوقن امك عبطلاب دحاولا نم مدقا ةدحولا نأ كيوي
ْ 

 ا دحاو ءاببشالا نم ءىشل لقي مل ةدحولا (* الولو راح ءىشلا نم

 ه) لوط 9, 6.

1-5 

 فلاخل ىنعم ةدحإو تاذلا تناك ناف ةدحاو نم رثكا وأ ةدحاو ماعيمج

 تاذلا تنناك ناف ةفلنخ ىهف ةدحاو نم رثكا تاذلا تناك ناو دحاو

 هو وب ديد لوقت لاو لح مهن نر الا

 قلاخلاف نتدح ثدح للتو ثّدح فلوم لكو فوم دانتنم 0

 فلاشأ ةرأ انلوبقإلام مدبقت ضقو ثدنحص لف ىحاز نم را و

 هل ةياهن ال ارارطضا دحاو اذا وهف لوا لك لواو للعلا ةلع وقو م 2
 جدك هذ سرد مضروب ىلولا لوق ريظن هريغ اقلاخ الو 0

 1) 2. 1. هباتك ىف سديلقا اهّدح ام ىلع ةدحولا نا. 9) 2.4.8. ب

 ىنلا ىنعملاو: 8. 8.] ىحاو ءايشال نم ءىشل لقي مث ةدحولا 3

 فلل [دحاولاو ضخ .كرفنا: 8.1 [وه ةدحولا نم مافن نأ ىنبني 0
 ةيجب رشكتي الو هسفنب هصاصتخاو هناذب ءىشلا دارفنا وفق

 ا 0110 ا ا ا ا لا م نع :

 0 ا ل ا ف

10 
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 ديحوتلا ىف لوالا بابلأ أ

 ريغ داضمو وتسمو موظنم ريغ فلتخم نيلعافلا ّلُعف نال هثاوتساو
 ا كل راقآ سناك 1 عت ملاعلا قلاخ ىف لوقلا كلذكو مكحو نقتم

 هقلخ دحاو فلاخ داقتعا ىلا ةرورضلا نعد (*ةلكاشتمو ةلئامتم هناقولخ ىف

 داعت ايئرم اًثيش وه سيل نو (2نيتدحملا دوجو ىف هنم نب ال ذا

 هداقتعا تو هدوجو جصي ال زعو لج ئئرم ريغ وع امَلَق ضرعلاو رجوجلاك
 لحاو هنأو هدوجوب © انداقتعا موقيف هتاقرلخم رابتعالاو لالختسالاب الآ

 عت هب ةذهاشملا َمَقَم ىح ميكح راَبج هناو لؤي الو لؤي مل ميدق
 فلاخ داقتعا ىلا ةرورضلا تيعدف تايئرملا ليبق نم سيل هنال كلذ نع

 هن دحإو نم رثكا امو نيتدحملا دوجو ىف هنم دب ال نا هقلخ كحاو

 15 روسي سيلخ دبحلو نم.رثكا عشنا ىعتل نفذ هيلا ةجاح. الل قي
 كلذ تابقا ىلا ليبس سيلو هانبلج ىذلا ليلدلا ريغ ليلدب الا

 هتيناذحو ىلع دهشت لئالدلا عيمج لب ةيلقعلا ةلدالا (*قانت عانتمال

 مريم نردد ىلاعت هلوق ريظن_ هيبشتلاو كابتشالاو ةرثللا ىنعم هنع ىفنتو

 ١ مجمد ددح صرع لاقو (6 مدرب دويل ررييوبح دريج لأقو (ه دصربدد ذد دري ريو تررذدص

 مدجن ذره لاقو (ءردصد صرب حرجطيب دزرع حرج تنم مصمم د30> ردع

 (4 >ماور ردع زرااثحملا

 ناجل نم رثكا فقلاخل نا دقتعا نم لوقا نا عباولا (" هجملاو

 ه) 3و3. 44,8. 5) 1514. 44, 6.2 ) 1513: 48,13. 2 4) 1514. 45,
0# 

 1) 0. ةهباشتمو. 2) المص طقم» طتؤ نيتدحكملا 2. 9, ؟هطلغ ذه

 2.8. 3) الكوس همووعأنو؛ طنم» : هديجيي انداقتعاو هيلع لالدتسالا .

 1. ةمطعتسغ ماقم هيلع لالكلتخسالا ميقبو 001 يع ععطقط# جم هه

 4 2. دو جررربردمييط. 1ص ةمولسع» ال0ءاوعو م10 دد مدس دميبط هاه

 ددييرح نييزدميبط عممادسلمط 5) 2. 8. 1.: نأ عباولأ هجولأو

 تاذ نا اما نيهجو دىحا نم ولخ+ الف دىحاو نم رثكا ناك نا عن .فلاخل



 00071 1 ا ا

 5 ثيحوتلا .ىف لوالا بابلا

 ولو هنم لب الو (”ملاعلا دوجو ىف ثحاو فلاخ نع ىنغ ال نا ('قجا»ر ..

 هندقتعال ىحاو .فلاخ نم 3 انلوقع ىف هتوبثو (ملاعلا مايف 5

 انملع (؛دحاو نم لقا (*هريغ عنصب نأ .(© نكم اًميش لقعت مل امْلَو كلذك

 اهيلع لالدتسالا فيرطب (* يصن د وا ءايشالف دكحاو هنا (ةاب ررورض املع

 امي رتكاب اهدفقتعن نأ ١ امل بحعحأ سبيل ب انرورسف أدوجو اهدوجو نوكيو

 آذآ انآ كلذ لاتمو اهيلع هب د قيحتسملا ءىبشلا مامن ىف هيلا ةرو رضلا وعدت

 اندحاو 8 نروح هب بنك ىذلا لكقل 8 اةروصو هماظن ىف اهباشنم انا انيأر

 متي الو مصي ال بانالا ناف همظنو هبنك ادحاو ابناك نأ انلوقع ىلا -فبس

 هاندقتعال دحاو بناك نم ٌّلقأ نم ("هبتك حص ولو دخاو بناك نم لقب

 سيلف دكحاو نم رثكأ هبتك كف نوكي نأ نكمملا نم ناك ناو كلذك

 فالتخا نم ('"هنكح ىلع كيشي ليلدب الا هيف كلذ داقتعا انل (": زوج

 12 ففني ملو كلذك كلذ ن اك (01!ناف كلذ هيشأ ام وأ هضصعب 3 _لمذل نروص

 نع انينغتسا لقف دعب وا لبق ةباتللا لعف اذا باتكا بت# ننضاي

 لةدنسالا ماقف هبانكآك ةدعاشملاب ١5( كلذ عنتمأ (131نإ هصخشبو هنيعب هندهاشم

 ادوجوم ابناك نا ةرورض انملعو هب ةدعاشملا ('* ماقم هبنانك ماظنو هلعف نم هيلع

 هماظنل هيف هاوس هكراشي ملو بانكلا كلذ (5بتك اهيلع ا!رداق ةباتكلاب انلع

 1( 1". طهأ ةهعط: دكحاو نم لقا لور مق ةطمد» طل دتعاطت ةهتتت 2191256 181.

 2-2) 86هط]6 ذط 0.: هئوبت ه1 عزنو»6 2. ذط هنابتر ةططاأناط 716 50281

 صولخ ذ» صالخ. 4 ٌلقاب طوعتسسك 315, 0. ع 8:1. 11 20. 3092, ؟هد مق

 حطو ماد هزص عوطخ آ!ء1ةأطمت»» 1[ةءاعهدط قه هدع 1'هز1 همطق]اة هد 156. )3-3  8'هطلأ

 1ص 1“. )4  2. دحاو فلاخ نم لقاب. 5) 2. 1'. ةروروضلاب. 6) 0

 كردت. 1. انطوو6أ26 )دددر» 816 80886 مص ") 0. !اذحاو.

 8) 0 ل5. (. ة:تئاتك جا“ 9) ط2 بجج6. (10) 26 كلذ 00

 11) "هد طخو# طلق مكححأو هر 2. ةهط]ق ذط 2. 8. 17. 1ص 1'. 20ط]6 طاققع

 مهد ملو طذو لقف.. 12) 0. متي. 18-18) 8هطلغ ذص 0.: ا. طقفأ#:
 خيذشل هذه نم كلذ. 14) وطاآ6 ذص 0. 15) 0. ملو كلذ لعف»
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 كيحوتلا ىف لوالا بابلأ 3

 7” ترغص ام لك لب اهنكت ىلع ('ةرذلاو ةلمنلا ةقلخ ىف ةرهاظلا ةمكلل رثا

 نيباو بجتا ىرابلا فطلو اهيف رهظأ (ةةردقلاو ةمكلمل رقا -ن أف (2 :قلذل

 " فلحاو فلاخو دحاو ربدم ريبدت (ة اهعيمج نأ لخ كلن ةعيف كابس

 |. عينج هتارجج 6 همايقو ملاعلا ملظن مات ىلع اهتاقتأو اهلكاشتو اههياشنل
 ”000 0 ىف اليكلل ةرريص تقلتخال قحلو قلاخ' نم زثكال - ناك ولو. هتازجا
 |00 االعو دلرصا ىف اقلتتتم ناك املق ضعي نح دعب ىغتسالو ملاغلا ءازجا
 ) ١ «يدموهدسئتاسو (: هفلومو هثدح نا ىلع لد هتافّلومو هعورف ىف اقغتم

 | ىتعي هللا قلخ امم 0 هللآ فلخ ام ىف سيل فوسليفلا لقو دحاو

 ةبسانتمو ةهباشتم ملاعلا ءارجا نم (ةربكو رغصو لجو قد ام يف ةمكتل نا

 2  ملاغلل اهترامع ةبترو (*ديكلل راثآ فانصال هفصو كنع مع ىلولا لق امك

 لحد مص لاقو (6 ردود رصيد جيمكو مدنزن مصدرود خذد هذ دوررم دح مم

 1 (5 مهدد مدر ديبط 1 اند

 2 لثالكلا ناف ملاعلا ("ةلمج ماعلا ثدحلا لبق نم ثلاثلا هجيلاو

 0 ستملا هدم ج ناو تلح نق
 ١ (6* غنا انل ىصو انوكم انلجو اذا هسفن لبق نم ءىشلا ('* نوكت عانتمال

 ” دعكبا هريغ نأ ةميلسلا  ليقعلا ةداهشب انملع نكي مل نأ (* عب ناك

 رثكا هدقتعن نا زوجي سيلف هثدحا اقلاخ ملاعل نأ تبث اذان هنوكو

6( 2:. 104, 4. 8( 28. 92, 6. 

 1) 0. طهغ ممعط ةدرقلاو . 2. طقهغ طقعال ةرذلا اتق ؟6ةءطع» 7762عع-

 ]وعدعسر 08 هع هو ثاتطع» ةععااتسا1 ءطع» ءتمع هص ة206ةه» 8غ6ءا1 6 طقأت

 هسعاط طقهغ هم ايينقدو ايينقلخ ىلع. 2) 2. ةقيلخلا. 8) 18"عطقغ

 ةظ 0. 4) 2. اهيف 8. 1". لكيف اهنم رثكا بجعلا ناكو اهيف رهظا.

 5) 2. اهنأ. 6) 8. هماوقو . 2) 8ءطلغ ةص 2. 8) 1216 10عص

 1ءامامعود 15[ ةمام» ؟ءطاعص ص 2. 8. 1. 9) 2. 8. تاقولخماملا فانصال»

 1. مذورود دز. 10) 1. عيمبج 0 11 1-2 2 لخ كتكيش

 اديرسم -198) 031 نيكتا -18) 3“ دتأ هنم. 14) 3. لعي نما



 0 00 ا
 هأ ديحوتلا ىف لوالا بابلأ ْ

 نم لقا الو عن فلاخل ةئيشم ىو ةلاحص ال ايهنم (2 اًددع لقا تناك
 كولا لاقو (ةدوجولا هذه نم ارارطضا دحاو عن فلاخلاف دحاو الا نينثأ

 عيفر لك عفرا كلذب كيري (« نوودط طدذ مييزصوت) مدطومج » دط مع
 لولعمو ةلع لك ةلعو أحبم لك لواو لع لك العاو '
 هالعا ملاعلا اذه عيمج ىف ةرهاظلا ةيكمل رثا ةهج نم ىفاثلا هجولا»و |

 ريدم ريبدت هعيمج نا ىلع انَّلد هانلمات !ذاذ هناويحو هتابنو (ة«دامج هلفساو :

 هلوصا ىف هفالتخا ىلع «دجت انا ("كلذو دحاو (©فلاخ ةعنصو (*نخحأو '

 ىف ةرهاط فلان ةيكح (: راثاق هئارجإ ىف الئامتمو هعورف ىف اهباشتم هرصالا ١ ٠

 ملاعلا ناك ولو ميكح دحاو فلاخل اهنا ىلع حهشت (هليلجو فلخل ريغص |
 هتايلك ىف تضقانتو ملاعلا ءاوجأ ىف ةمكلمل ةروص (؟ تفلنخال دحاو نم رثكا فلا ا

 صضعب ىلا اضعب هحالصو همايقو هتابت ىف اجاتسحص ىدجت انا اسبإو 0٠00
 ربيرسلا ءارجاو عردلا فلح ةجاحك رخآ ءرجب الآ ب هنم متي سيلو ١

 اهمامو ('”اهماوق ىف ضعب ىلا اهضعب تافّلوملا رئاسو ناسنالا نحب ءاضعاو ا
 ءامسلا ىلا ضرالا ةجاحو سمشلا رون ىلا بكاوللاو ربقلا ةجاح ىوت الآ

 عابسلاك اهرئاس لكإب هعاونا ضعب نافذ ضعب ىلا هضعب ناويل ةجاحو ءالاو ا

 لكلا ماوقو لكلا ىلا ناستالا ةجاحو يلا عبو تووللو رئاظلا "نإ
 ضعب ىلا اهضعب ناءانصلاو مولعلاو ميلؤالو نادلبلا ةجاحو ناسنالب |

 ةيكلمل رثا ناف هريبكو هريغص ىفو هليلجو قلخل فيقد ىف ةرهاظ ةمكللو

 نم بجمتاب سيل همسج ('*مظع ىلع ليفلا ةقّلخ ىف ةرهاظلا ةرخقلا |
 0) 1 طخ 29,1

 1) 8هطلغ ذص 0. 2. 9 ط, 8. 3. ةيخلل )8  0, هنا
 4) هطلغ ذص 2. 5) 2..فلاخو عناص. 6) 0. كلذلو. 58:01 23|
 راثاو. 8( 0 هليلجو ه«قيقدو هريبكو هريبغسص ر ع 726116 18, 9( رق :

 ..ضقانتو هتمكح نفلتخالل . 10) 2. اهماوقو. 2 110 0

 12) 0. ميظع. :

 ا
2 

 ا

 5 اا ا
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 ديحوتلا ىف لوالا بابلا 3

 نينا (' نييرهدلا بعذمل اعفَدو اًذر كلذب ىفكو فصنأو مهت نم
 ْ مهفاذ ميدق ملاعلا نأ نودقتعي

 عباسلا لصفلا

 "لص امل هنأ كلذف فحاو مت فلاخأ نأ ىلع ليئحلا اماو لاق

 اوهف لع هنع ثحبلا انمزل اقلاخ ملاعلل نإ لالدتسالا قيوطب اندنع

 ا الكبس نم هتينادحو ةحبم نيبن نأ ىغبنيف لدحأاو نم رثكأ مأ لحأو

 افانحجو اعانحفصت اذا انف تادوجوملا للعل انرابتعا ةيج نم اهدحا دوجو

 ًافندجو ادعاص للعلا كلت للع نع انثك املكو اهتالولعم نم ادلع لقأ

 ا3] ىهتنت نا ىلل ىدعلا ىف تللقت تّدعص ام لكو اهنم اضيا اًددع لقا
 اريغ تادوجوملا صاخشا نا كلذ حرشو للعلا ةلع ىعو ةدحاو ةلع

 "نم ادلع لقأ تفنأل اهل ةعماخل اهعاونا انلصح اذاو ىدعلا ةيعانتم

 . عاوتالا ةريتك اصاخشا ىبكح عاوتالا نم عون لك ذا (*اهتكحح ىلا

 ” سانجالا تناك اهل ةيوامل اهسانجا ىلا علوتالا انْفَضَأ !اذاو ىلعلا ةيعانتم

 ' قلْذكو ةيتك عونا سانجالا نم سنج لك سسحت نأ اهنم اًددع لقأ
 | اتجا لل ىهتنت نا ىل اذكع لقا (:“سانجالا نوكت تدعص' املك

 2-81 ج وع

  رفوج ىهو ةرشع سانجالا سانجا ني فوسليغلا لاق لقو سانجالا

 انثح اذاف (لعفْتمو ٌلعاقو (5 كلم (4 ةلبصتو ىتهو نال قلساو فيلو كو

 ةكردل اسمخ اهاندجو ةرشعلا سانجالا هذه عونا ضاخشا (' للع نع

 2 للع نع انثح اذاف ضرالاو ءاملو ءابهلاو رانلا ىف ىتلا ةعبرالا رصانعلاو

 امهتلع نع انثح اذاف. ناتنثا اهيو ةروصلاو ةداملا اهانلجو ةعبرالا رصانعلا

 1) 1 ةيرحدلا ىلع ةيرهدلا بعلم. 22 اهانركذ ىلا

 8) 2. سلنجالا قيق.امك. 2 4) 8. 86 ذلبسيوا 225) 0. ةكلم».

 5 6) 2. ليعغمو. 5 0. بلط نع 8. هذه للع صاخشا نع. آله 0.
 . ة1هغ دطو مموطال هتف ط؟كرر همة ءط
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 8 قيحوتلا ىف لوالا .بابلأ

 هبسنو هيلع كلذ عئَشَل ةغفنملا (ة ءاقلت هنالآ نم هلآ لك عضوو (' هبيكرتو

 اذه لاحتسا اذا هلوق ةلاحاو هبيذكت ىلا عراسو ليتل نما ةيلغ ذا

 ةكلصمل ةريصق ةليك عونصم ريقح سيسخ بالود ىف هدنع لوقلا

 بالودلا اذه ىف هلتم داقتعا هسفنل زوجك فيك صضرالا نم ةريغص ةعطق

 ةردقو ةمكحب ( نيقولخملا نم اهيلع نيو ضرالب طيخحملا مظعالا

 ةكلصم ايهم وهو (*اههنك كاردأ نع نيقطانلا ماهفاو نييرشبلا لوقع رصقت

 لوقي نا هل غخوسي فيكو اهيلع نمو اهيف امو ضرالا عيمج

 ميلعملا نيو ردات ("ميكح ,يبدنو لصاق كصق ويغب ًايهن هنأ هنع

 ليبس ال اهنم ءيش ىيف كصت ىصق نم ولخ (« ىتلا ريصالا ل000

 اذاحم (' ناسنا بص ول ىوت الأ ةردقلاو ةمكحلل رثا اهيف قس

 روطسو موظنم باتك هيلع هنم (* لكشتي نأ زجب مل عفت ساطرق ىلع
 ال امم اموظنم اًباتك ناسنا انرصحُأ ولو ملقلب نوكي ىذلاك (" ةءورقم

 ساطبقلا ىلع داحملا بص هنا معرو ملك ةطساو ىود ٠0٠030
 جر ال هنا ىلعو هبيذكت ىلا انعراسل ('"هسفن تاذ نم هيلع طخل لكشنف

 حالطصاب ةطوطخ# لاكشأ طيطخ" الاح اندنع ناك (''!ذاف كصاق لصق نع

 هل ةياهن ال امب اًماكحإ كعباو (!*خعانص قدا ومه اه ف رو بيا

 ةردقو 0 ةمكحو لصات ىصق ريغب ايهن هنا (17 لاقي نا اندنع

 ةيافك هراثآ ةهج نم عت فلاخل دوجو تابقثا ىف انبلج ام ىفو رذأل

 1) 2. كهدححت ةهانق هددددس 2) 2. رممذم. 83) 8"هط]ق ةذظ

 4) 8. هنئيهو هتينب كاردا. 5) 2. مكاح. 2.)6. 1. ولخت ال ةدلعمأللا
 تل

 7) 2. 8. بص اناسنا ول ناز 1. طقفذنو هطعقوطمزس]11 68: ناسنال بص

 8) 8. 2. لكتشي 7ع1. 200168. 30. 2 9) 2. مدتدرو ددهن1ط 8 وهو صصص”

 مورو ءطتستمطوط ه8 حزددرم 19) 8, هثلاق ملم 11) 8. هل, ان

 لاكشا ىف رمالا اذه لاحتسا. 212) 0. 2, 8. زيعنص. 218) © لوقيا ٠
 14) 2. مكاح.

 تأ

10 

15 



10 

15 

 قيحونلا ىف لوالا بابلا 8

 ةدوربلاو ةرارخاك ةنيصرع ةروص لكو ('ةيرفوج ةروص لكل لصا ىع
 فيلاتلف كنت .هبشا امه نوكسلاو ةلكرظو ةقفلو لقتلاو ةسوبيلاو ةيبطرلاو
 ههورفو هليصا ىفو ةئازجا عيمج ىقو ملاعلا ةليج ىف رفاظ © بيكرتلاو
 دج نك نإ انعقق اع (ثانمزليف ةلفسأو هالعا قو هبكرو هظيسب قو

 | صال تدم لوم لك ع ب درا يكول

 |( ؟نشلا نوكي نإ .عنتماو كتذنك كلذ ناك املف ثّكحث ملاعلا ن

 نأ مص املو هثلحاو دتبا عناص ملاعل نوكي نأ بجو دكقف هسفن

 . ملاعلل نوكي نأ بجو لوالا ىف ةياهن الب نوكت نأ زوجي ال ("ىدابملا
 نم ال هتدحاو هقلخ ىلا وهو هل لوا ال لوو هلبق ءاذتبا ال ءادتبا

 هتد» ىنعملا اذه ىف باتكلا ليق ريظن ءىت ىلع الو ءىشب الو ءىت

 ذر رمان مصاز لاقو (© :صيجد رهيب ررورد حط تاصان مجاز 5د تاتا ١

 انبلط هيا ىتذلا وعو لج ىرابلا وهو (6 ماد ذرب ريب مطرج مص

 ىزالو هتيلوأل لوا ال ىذلا مينقلا وهو انلوقعو انراكفاب اندصق هدوجوو
 مارد *» نيب لاقو (6 مصر هديص مسرد هروب لاق ابك دمحقل ةياهن ال ىنلا

 00١ انمخبلاب هنوك لوا ىف ًايهت ملاعلا نأ ميق معز كقو (© موج درج حاددصم مرعب

 )00 ىكنع بجعلا نم ('هعدبا علبم وأ هثلدتبي فلاخ ريغ نم قافتالاو

 بحاص نا ولو ىلرلا اذه لثم هتكع لاح ىف قطان لقع ىف غوسي نأ

 ىقسل رودي بالود ىف هلوق لثم لوقي سلنلا َتَحَأ عمسي ("لوقلا اذه

 . ةقيلات فلكت عناص نم نليع ريغب ًايهت هنا معزو (”ضرالا نم ذعطق

 ه) لوو. 44, 4. 6) 8تمط 26, 2. © لوو. 44, 6. 0) 41, 4.

 1) 0. ةرارخلك ةيضرعو ةيرهوج. 'هطلغ ذص 1. طذه لقتلاو. 202

 عيبرتلاو . 3) 831 34 كبثحوق. 4) 0 انلنع . 5) 8. 1. جص دقف

 ملاعلا نا6 -  6) 0: بجو هيفانتم ىدابملا.. 3-2 2. 8 3: هعلتبي.

 8) >. ىلا. -9) 3. 4 ةنجع وأد



 8 - هيحوتلا 4 لوألا ببلا

 ىنعا ةعبرالا رصانعلا نم ا اهانحدجو ناويللو نابنلا ('انلمات اذا مث

 ىلا انل ليبس الو ةيفاننمو ةفلتخ (*كو باتلاو ءاملاو ءاوهلاو رانلا

 صضعب ىلا اهضعب (*ليحتست اهنال ىعيبطلا ماظنلا (اهمّطَنو اهفيلات
 ةلاحتسالا ىلا تعراس اًئيش اهنم انّطِبر (: ىتمو اًضعب ا ىفانيو

 ىكقو ةموكح ةدم ىلا ("تباثو مككمذ اهل ةعيبطلا فيلات اماو (5 لاقتنالاو

 ةعيبط نم ىهف ةيولعلا صاخشالاو موجنلاو كالفالا نأ ةفسالفلا ضعب معز

 ىفو (0 مط روم ؟صتخسبم حرطرج ددرعطرد مارت مع ىلهلا لوق ريظن رانلا

 ةسماخ ةعيبط كلذ سيلو (بهذيلا اذه ةحكص ىلع ليلد لويقلا اذه

 ةفّلومو (”رصانعلا نم ةتوكم تادوجوملا تناك اذذ سيلاطاطسرا معز امك

 ضعبل اهضعب ةداضمل اهعئابطب نغفلأتالو اهتاذب يوتمم مل اهنا انملعو اهنم

 أو اهاوس اهطبارو اهريغ اهفّلرم نا انسوفن ىف مثصو انلوقع ىلا فبس
 ىنلا زعو لج اهقلاخ وه اهنم ارسق لب اهعئابط ريغ ىلع اهبكرم
 اهاندجو ('"ةعبرالا رصانعلا ىع انثك !داف اهفيلت نقتاو ("اهطبر مكحا

 ىلوالا ةداملذ (*' اهندام امأ ضرعلاو رهولل اهو ةروصو ةدام نم اضيا ةفلوم

 ىنلا ةيلكلا ىلوالا ةروصلا ةروصلا اماو (ة*اهالويهو ةعبرالا رصانعلل ةلماثل

 ه) 28. 104, 4.

 1) 2. نرطابح. 2) 2. 1". 8. اهنأ ميلعمو. 3) 2. 7". اهماظنو

 معمل طتستعءطف 1"هعسص كانت لعق. 4) 2. 17. 8. ىع اهضعب ةلاكاسال

 ىفنو ضعب. 5-5) 2. 2. 7". خةلاكتسالاو لاقتنالا عيرسف اهنم انطبر امو.

 6) 2. 8. 1". هدودح# ةدم ىلإ هتعيبطو هنوق ىف. 2« 2. 8.12

 بهذملا اذهب لاق نم لوق ةحص ليلد كلذو. 8) 8 ل ةعيرالا 03

 9) 2. اهطابرر ع1. 2066 3. 1". مدايمدح,. 781. 2:ه1و5. 28, 540

 10 2 اهتالويو . 11) 2. ايهتدام. ' 12) 2. اهتالويهو. 1, |

 اهتدامو. 2. 8. ل- ةعيرالا رصانعلا لوا وهو لوالا رصنعلف اهرنوج امأو 0
 اهتالييحو اهندامو. ّْ
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 ديحوتلا ىف لوآلا بابلا 4

 ضرالاو فقسلاك هقوف ءامسلف هداتع عيمج ىف عملا ىنبملا تيبلاك

 لك رئاخذلاك ةزونكم رعاوللو جيباصالا 3 ةنيظنم مهجحنلاو قاسنلا ةديينملا

 ٌبورضو هيف ام ليعتسملا تيبلل كّليملاك ناسنالاو هنأشل اهنم ءىش

 | قرا لك امك («دضفانم ىف اكفرصم» نويل عاوناو اص ليهم  تابنلا
 ممدوح مزز مدد مددذرو مدرب مطرد مدد مدرب ذد بج ورصد سل صم

 سمشلا عولط بيتوت مث (© حامد حرمدوب ددلزت عدت دردأ هامان داصان تب

 ةماقال اهطاطحاو سمشلا عافتراو ليللاو راهنلا ىتلود ةمقال اهبورغو

 اهعفانمو ماعلا ( نامزأ لاوخأ نم ءاقششلا» فيوشلو فيصلاو عببولا نامز
 مدرج يطب مدرسط تماس لاق امك مثاد لصتم دحاو ماظن ىلع (*اهروركو

 كالفالا نارود مث (ءدذلط صد تورط موبو لاقو (5 حمص" حدددد دد)

 لتخ الا مكَحُت نزوو ردقم ريبلت ىلع جوربلاو ىراردلاو تاكرلل ةفلتخملا

 نيقطانلل ةحلصمو ةعفنم ْلْصَف اهنم ءىش لكب ّتصق دق لتعي الو
 ريدرو طدذ حرير زمر طدذ5 لاقو (4 ضررد مود جرت ذدد مريب ميكلل لاق امك

 هثرج ىفو هلك ىف بيكرتلاو فيلأتلا رهاظ كلذ عيمجو (6 حدو مجد

 00 28 6) 8105 9, . ه 2و. 104, 0. 020

 8,11 6©) و .1٠

 1) 8ةهطلغ ذص 0. 2) 2 1هعورس 2ةعودف ؟ه>عآ. ة2511:5 ةبكلل
 هللا تاقولخم ىف ه0. 1ظونم»م 1903 م. 2, 148. اذا كنا هللا كحر ملعأ

 ام عيمج هيف ٌدعملا ىنبملا تيبلك هتلجو كركفب ملاعلا اذه تلمات
 ميكانلاو طاسبلاك ةدودمم ضرالاو فقسلاك ةعوفرم ءامسلاف هيلا جام

 ايهم دعم كلذ نم ءىش لكو رئاخذلك ةنوزخ رفاوللو ميباصملاك ةيوصنم

 ةبرامل تابنلا بورضف هيف امل ٍلوكملا تيبلل كلاملك ناسنالاو هنأشل
 هخاصم ىف ةفورصم تاناويلل فانصأو 116. فطاووملغ م0, 8147, 81846 62

 1غ تق رصم ماه66 ةقوصم . لس هسقوموم العمق. اطقمسمم» جمود هسا جراند

 ىمطا] ههق حدجيجم د20 حوودرو ؟ةموعطست ءطود ةوزص 3) 0. ملاعلا لاوما.

 4ك 8. 8. 82. مددركمإ هتف مجدرددلر

 دا يو نوويسو نيا ب: نيقحاي و ناشي ريح "ورا ل ا يا عا

 95 نون وع حي هيا اديب د

 4 كا از ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زةز ز 0 د طايل نقذم
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 م كيحوتلا ىف لوألا. بابلا

 ال فلَخ اذهو هانثم (ةريغو هانتم وهف هانتم ريغ ('انفصو لوا يف ناك

 هيج هل ام (: لكف هرج هل ةياهن ال. امم لصفي نا زوجج سيلف نكمي

 نم ملاعلا اذه ىف نوكلا لح ىلا بخ امم انلصف !ذاو ةلاحص ال هانتم

 ةلمج نم أوج ناك (4 عولاب مع ىسوم كيع ىلآ حون ديهع نم صاخشألا

 ةلمج تناك املف“ ددعلا ةيعهانتم اذا ةلمجناف هانتم وهو ملاعلا (: صاختشا

 كا بِجيف ددعلا ةيعانتم هثدابم نوكت نا مول ةيعانتم ملاعلا اذه

 ىدابملا كانت كلذل بجوف .ةرورض هلبق لوا ال لوا ملاعلا اذهل نوكي

 فّلوم لك نا كلذف ةتلاثلا خمدقملا *خكع امو اانملكق ام ىلع لوالا ىف

 اهنم َفَلُأ ىتلا كايشالا كلتو تحاو. نم رتثكا كيضشأ نيا 0 0

 ال هل لع ال امو هل ةلع ال ىنلا وه ميدقلاو ةينامزو (' ةيعيبط ةمدق

 سيل ام لكو ميحقب سيلف لوا هل ام لكو هل وبخآ ال هل لوا | ا 0 ١
 ةجدق ال نوكت ةطساو ثدحملاو ميدقلا نيب سيل ذأ ثدح وهف ميدقب

 نوكي نأ ةرورض مزليف ("ميدقب سيل اذا فلوم لكف ('ةقدحم الو

 ("انركذ ىنلا ةثلاثلا ةمدقملا نحص كقف اند“

 دوجو (1 قيقح ىف انيكذ ىتلا تامدقملا فيوصت هوجو اماو لاق.

 اًبكرم اًعّلوم هندجو ('؟ملاعلا اذه ىق ("'انلّمأت اذا هنا كلذف رعو لج فلاشل

 انلوقعو انساوحب هاون اناف ماظنلاو فيلاتلا نع هثارجا نم ءوج ولخب ال

 |١ هعضو. 2 2) 2. ريغ وهو. ه8) 1. حصد 5 هلل .1 .2 )1
 لك نال عمطقط# طقطومر 006 22886 هم 088 ف ه0 ةتتك# 4) 1"ةطلق

 12 5) 18"هط]لق 15 0“. 6-6) 8'هط]آغ 18 0. «") 0. ةختيردح.

 8) 0. ميدق وح. 2 9) 1. طوذأو "هطلت ىلا ةتلاتلا ةمدقملا نحص اذاف

 تالتلا تامدقما تكص ائركذ. 10) 8هطلق 12 0. 11-11) 2

 ملاعلا ةتيه ىف اذه. ْ : ٍ
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 هيحوتلا .ى لوالا بابنا ع

 اًميش (*عنصي ال مودعلاذ كرت الو لعف (' مودعملا نم مضي الو اممدعم لاخل

 ةملقملا نيحص كقف دوجولا نم هجوب هسفن *ىشلا عنصي نأ عنتما لقف

 ْ انمدق :ىلا لوالا

 هلخ (*ةخياهن هلام لك نا كلذف ةيناثلا ةمدقملا ةخكص امأو

 لوا ال امم (©غّلبي ال نا هل ةياهن ال هل ءادتبا ال (*ام نأ مص ذأ ءادتبا

 ناك دق نأ انيلع ارخآ هل انلجو امف هدنع ناسنالا فقي دح ىلا هل

 قدابم نم ةياهن دنع انفقو (:املف مل أدبم ال أدبمو هلبق لوا ال (* لوا هل
 او هليك لوا ال ليا آهل ناك دق نأ انملغ ملاعلا اذع ىف تادوجيلل
 1 يو و او عم ا لا ىنابملا نالول (©ادبم ال

 نأ روج 5 هتارجأ ةليج ريغ لكلا سيل ذأ لك هله رج هل ام لك ن

 رادقم نم لصفنم رادقم وه ا

 "7 ةسماشخل ةلاقملا لوأ ف سنيلقا هذح ام ىلع ('"مظعالا لعي رغصالا ناك نا

 ةنم انلصفو لعفلاب هل ةياهن ال اًميش انعوت اذاو ةسلنهلا ىف (''هباتك نم
 ناك هانتم ريغ قابلا ناك ناف ةلاحص ال هيلع ناك ام ّلقأ قابلا ناك هضعب

 (ةةايقانتم قابلا ناك ('* ناو لاحم كلذو هل ةياهن ال امن مظعا هل ةياهن الام

 كقو ايعانتم لكلا ناك هانتم وجو هنم لوصفملا ءودل هيلع 005 اذكر اذإ الذ

 1) 8. 1+ ةنم حمصي ال مودعملو. 2) 2. لعفي الل 8) 0. ءاهتتأ.

 ه) 0: نمي 2 6) 8: غلبتي. - 6) 8. النا انملع هل ءاذتإا ال امم اقوا
 [مهل اديم ال !دبمو هلبق لوا ال الوأو] هل ةياهن. 1216 1ءأمؤنهد 10ه, لو

 ص 0. همطق]غمص ةتسلر ةنص0 ذص 2. هز عوالوسصسسعاا. 1168 69ه7هلقؤر

 1س 06م !؟0212عع ؟0ه2 2. ت6 ننعم »اتس عا ءطع»و 1085ع 0. ةهدمغطقل ءد

 روع مسا ةمقغو» هسوعقس 066 5206, دس 068 دا! 0 »21188 6 3 12 عل“

 (هطود 72. 5.) ع2 ععرلم84 20 ؟) "1. ايلكف. "0ه» انلحو ان

 اا دل انبه 2لكا 5315 هوانا 2 كانتا ووو 0 شيل

 ءادتبالا ىف ةياهن الب اذا ىنابملا. 210) 8 ربكالا. 2 11) 1هط]غ ذه 2.
 12-12) 8هطاغ ذص 1. 13) 2. 1. رود

 م يس ا سنيووح
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 7 ديحونلا ىف لوالا بابلا

 ('اذاف ال ما فلاخ ملاعلا اذهل له الها نحن نا انمزلي كلذخلو (« موب

 دحاو وع له هنع انثك هتدحاو هقلخ اقلاخ ملاعلا اذهل نا انل مص

 كحاولا © ىنعم نع انثك دحاو هنا انل مص اذاف (' نحاو .نم رثكا مآ

 دانعم نم فقدلاذل دب فصوب نأ زوجك امو ىقيقلل دحاولاو ىزاكلا

 انرئامض ىف صلخبو انبولق ىف كيحوتلا ىنعم لمكي كلذ دنعو ىقيقال

 هديبأتو هللا نوعب

 ءىش نم ال هقلخ اقلاخ ملاعلل نا اهب مصي ىنلا تاماقملا امو لاف
 9 - ١ خيناتلا زخمدهتملاو هسفن عنصي ال ءىشلا نأ اهإادحتا تامدقم تل
 فوم لك نأ ةتلاتلا خمدقملاو هلبق لوأ ال لوأ اهل ددعلا ةيهانتم ىدابملا
 اهفيرصت ىسحا نمل اهنع (* متتنا ثالثلا نامدقملا هذه نص اذا ثّدحأ

 23 تاس ل لع

 اميف كلذ نيبتيس ام ىلع ءىش نم ال هقلخ ًاقلاخ ملاعلل نا (“اهفيلاتو

 ا مسي تل 0١00

 ده

 35 ُ و 6
 هيدا م

00 

 رك 1 لاخي جحا ا ا وال

 هللا ءاش نأ هحرش فناتسن

 كلذو فصا ام ىلعف ثالتلا نامدقملا هذه :ةكص ىلع ليلدلا امأو

 دجوأ (ةهنا امأ نييرمأ دحا نم ولك 2 مدع دعب دوجوم لك نأ لوقأ نب

 نم ولخإ .سيلف هسفن عنص هنا ونن ("ام لكو نيغ هدجوا ('هنا امو هسفن

 نأ هدنال لاح ايهالكو هنوك لبق وا هنوك (”لعب هسفن عنص نوكي نأ

 هنوك ةمدقتب (" هسفن عنصي أ ىنغتسا لقف هذوك دعب (”هسفن عنص ناك

 كلت ىف ناكف هنوك لبق هسفن عنص ناك ناو اًنيش اذا عنصي ملف هعئضل

 0) 8 ان. 6, 4.

 1-1) 1كهطلغ ذص 1. 2) ة"هطل؛ ذه 2. 2 8) 2. اهنم صتنت 1“ |
 جدنا. 4) 8"هط]لغ ةذط 1“: 5) 8هط]لغ ط0“. 6) 18"هطلغ 12 0.

 ,) 0. نيم لكو.ا 8 8) هطلغاذص 0: 7. لبق هسفن عفضي د
 عنص ىنراك ناذ هنوك كعب وأ هذوك. 9) 0. مسفنل هعنص نع.
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 قيحوتلا ىف لوالا بابلا 8

 درج مع انلثاوا اولاقو (ه«ددرب ريرجنل طدريرج ةامصصم طكدم» ميود هج دد

 دد حمارا حمدمرو باشكلا لاقو (5 مرد دهدربط دبصاس مص دصكذ مان

 كنع الا هفلاو ةمكحلاب انل ممالا راقأ مصي الو (© حدد حددصد»

 انباتك ذك ىلع ةيلقعلا دفاوشلاو ةيناعربلا (' لئالحلا ةداهش

 * ممألا لوقع نع لهل بُجُح (©:فشكي نأ هللا اَنَدَعِو دقو (:انداقتعاو
 ضد حدد مدد: ؟تز»» لق امك اننيد ةفع ىلع انل اليلد رهابلا هرون راهظأو

 (4 ممرمديبح مدذزأ مددكم ردد دمررد مكروب مدد ذيب ذأ دم ذيع مفالال دذ

 اميف رظنلا بوجو ةكص لوقنمل»و بوتكملاو ليقعمل نم انل يص (”دقف

 (ةانلوقعب هتحص كأردا اننك

 حولا لمعلا

 انل ىغبني امو ديحوتلا ةقيقح ىع ثحبلا قيرط فيك امأو لق

 بولطم لك نأ لوقنف ديحوتلا نع ثصحبلا لبق هب انملع مدقتي نا.

 . مص اذاو ال مأ دوجوم وه ("له هنع لأسيِف هدوجو ىف اكوكشم ناك اذا هملع

 زوجي الف عن قلاخلا امو وه ْملو وه فيكو وع امب هنع ثَحبيق هدوجو
 هلع انتج رظنلا فيرطب هدوجو مص انف طقف وه لهب الا هنع لاوسلا

 نع انثك دحاو هنا (* انققح !ذا ('لحاو نم رثكا وأ دحاو وه لع

 حمصي كلذبو هيلع لاقي ام ىلع لاقي هجو مك ىلعو ("دحاولا ىنعم

 هه دودسطرب : طيبصر» ررجدوب باتكلا لاق ام ىلع صئاخل ُملَعلا كيحوتلا انل

 ه) لو. 9,23. )5  كطماط 11,14. 0 هدب 4,6. 2 4) 3و. 3

 1) 0. ليئادحدلاب انتفورعمب. 2) 2. 1. نيقيو انداقتعا ةذحص

 انبهذم . 83) 2. 1. نفشكبي . 4) 2. 1. انلوقع 0. ميبطيو هتف حصديبطوب

0 

 »7 هرمو ءطقت 6 ال. 5-5) 7هطلغ زط 0. 2 6) 2. لهب. 5*-7) هطلغ

 0 لا را جص»



: 

1 1 
 ا

 21 1 ا ا او هوم لولا عن يعن و يسرا اا 050 دوه دع 992 0 9 ا لا عل
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 1 تيبحوتللا ف لوالا تابلا

 ثلاتلا لصفلا

 .لوقاف ال ما رظنلا فيرطب ديحوتلا نع ثحلا انمزلي له اماو لآق

 فقيرطب نتالوقعمل نم هلكاش امو ىنعملا اذه ىع ثحلا هنكما نم لك نأ

 هزيم ةوقو هكاردأا بسح كلذ نع ثحبلا همزليف ىلقعلا سايقلا

 (2 هبوجوو كلذ موزل ىف مالكلا نم باتكلا اذه ركص ىف ('ىل مدقت كقو

 (*بولطم وهف هنيقيو هتكك ىف ثحلا ىع لفاغت (* نمو ةيافك هيف ام

 دهبشا امو هليعو هيلع ىف ريصقتلا لها (©ةغلونع فقحالو هنع هنلفغ نع

 بورضب ('"هغاعي بيبط .ىلا سنا اذا ءاودلاو ءادلاب ريصب ليلعب كلذ ىف

 رذعت ربغ م (؟ أطخ ىلع وأ باوص ىلع هتادل هجالع ناك نأ ملعيل

 (0 ددذ ذرب مدرج حررت مربد»» (” هلوقب كلذ .بانذلا انمولا ىقو هيلع كلذ

 عر باتكلا لق لقعلا لاعتسا ("اهب داري دذ طرب مدرب نا ىلع ليلدلاو

 ريد هدد مصطرب مصرس مع ىلولا لاقو (6 جرردرد ربط مريد يطا رد ذيج تالا

 ىبنلا لاقو (0 حسطرود مجرد 3 دد ريد لقو (6 حذر دذد تددربا) تهجم ةرجذرو مرو

 لاقو (مهرم» ريد هد مدربرو لاقو (67 حذرت صطرب مررصرب ريذ جيب مريد نكت

 ه) 18ه. 4, 6) لوق. 44, 19 2) 1 01-9 0) 9.

 100, 3. 6) لوو. 40, 8. 7) 28. 911

 1) 2, 0 تمدق. 2) 8هط16 ذص 2: 8. ىلع ةيافك هيف ام مالكلا

 نمو زخكاص. 8) 2. نمل خيافكلا ةكافءوطر جانتسو] 2. 861086 وهف اح

 2هعطقوأت طولطوطقا#. 4) 1”. ىلع ملم. 5) 2. ةءطتمأ طلو طموط مولعم :

 0 6) 2. 17. هيناعي. 21656 1"هرنص زو, م16 سلع 205 2010616
 ستؤ6هزا, ه1 826150201 8, 8: اهتيناع ام دتعط طةاعتسسم»و تعط هتعاتأ
 نس ه6”, طوه1هعأ. تم ىلع هن همم زد 00 8260. م06عقاتب طوطقط06آتتر

 9م ) 0. هثاطخ .ىم هجالع باوص ىلع فقبل. 8) 1
 لوسرلا دي ىلع هديحون ىف انماهفا لاعتساب هللا انرمأ كقو. 89) 0. '

 مب كيري 1". هب دارأ.
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 نيحوتلا ىف لوالا بابلا 4

 ىلع هيلي ىذلاو (' هيلي: ىنلا فتك ىلع كلذ لثمب (' هبحاصو هبحاص فتك
 ىف (© ب كثاقلا لفغ ناف جدوقي ىنذلا ريصبلا ىلا رمالا ىهقنا نأ ىلا ديلي نم

 فحل ةقآ ( هعضرع وأ. مدحا طقس وأ ( ل رظنلا ىف وتق وأ هب طفحتلا

 ءىش ىف اورثع وأ ةرغح ىف اوطقس امبرو عليبس نع اولضو للكل قعيبج

 هيلع نومام ريغ هديحورت ىف ديلقتلا بحاص كلذكو ريسلا نع مقوعي
 هبعذم ( لاحتسا ابر اًميش عغحجحو رافللا مالك نم ( عمس ناو كرشلا

 داما مد ريدا صد جر »جت مع انلثاوا اولق كلذلو رعشي الو رفكيف

 بلقلاب هللا ديحوت وه ديحوتلا ماسقا نم ثلاتلا مسقلاو (« حرد-د»م مب

 ملع ريغ نم رظنلا فيرطب هدوجو ةكتو هيلع لالدتسالا ىعب ناسللاو

 جحصلا رصبلا ىذ ةلونع وهف ىزاكملا دحاولاو (" ىقيقل دحاولا ىنعمب

 هابتشالا ريتك (”فيرطلاو اديعب ادلب ("ديري فيرط ىف (' ىشم اذا

 دقو ('' وح دصقي ىلا كلبلا ىلا قرطلا ('" دصقاب وييمت الو هل ملع ('"الو
 فيرطلاب هلهجل هبولطم ىلا لصي الو اريثك بعتي وهف ةيحانلاو ةهلل فرع
 مسقلاو (6 درر طرب مداط ري» ربط دروب ؟دررودو حدد مدرب طورت ميكلل لاق امك

 هيلع لالدتسالا دعب ناسللاو بلقلاب لجو وع هللا ديحونت وم عباولا

 ىلقعلا سايقلا لامعتساو رظنلا فيرطب هقينادحو ةقيقح ىلع فوقولاو

 مدار حوت مرتد» هلوقب مع لوسلا ثح هيلعو اهالعأو اهمنأ وهو

 (ع حدجطربد روج مرج دد دددذ ذب

 ه) قطمتطب 11, 14 5) 8ههاوو. 10, 15. 0 وانك. 4, 9.

 .1-1) ظوطاغ ذص 0. ان. لو ذض 2. طمتقوك ه8 561662: ىهتني نأ ىلأ

 رصبلا عيحصلا علوا ىلا رمال 2) 4.8.1. 2. ىف لوال. 83) هطلف

 نس 0. 4 هلي 8. 12. هقضراع. 2 5) 0. عيسي. (6) كل. 8. 15. 2.

 + نع. )7  2. فلا 8) هم 7.2. ناك. 9-9) 1"هطلغذس ©. هء 3:

 10-10) 0. كصقا ىلع هل ليلد الو. 2 11) 0. هيلا ديري ىنلا.

 تطيل ندي ل كوم دا نيا لع ان

 لاسسو يس 5في يه ويضاف

 كوديدنو كوش نر دي قدل نع ند رانا د كا ا اطل ا نتا ا تيفي نعم

(11777 
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 2 نيحوتلا ىف لوالا بابلا

 هنوليعتسيو ءارصلاو ءارسلا نع بّحعتلا ظافلا نم 2دنع راص ىتح

 ملع ىف ركفت ريغ نم ('اهعينشتو اهرما ميظعتل ةبيصم ىلع فهلا دنع

 ىنعم نأ نوكوتيو ايعو الهج قتنسلا ىلع فلطني ام ىنعم ةقيقح

 عابولق نأ نورعشي الو (ةهنظفل مهل صّلخت امك جل (:صلاخ ديجحوتلا

 عطافلاو متنسّلاب هنودحوي ذا هانعم نم ةغراف عرئامضو هنقيقح نم رفص

 رئاس ةروصب رئامض ىف هنوروصتيو دحاو نم رثكا عبولقب هنودقتعيو

 [ منعم عليج فلل ىحاولاب فيلت ال نافصب هنوفصيو نيدوجوملا داحآ

 نيذلا ديحوتلا لحما نم صاوخل الا ىزاجملا دحاولاو (؛ ىقيقلل - دحاولا

 قلل حاولا طوروشو فيلخملاو فلاخل ىنعم اومهفو ملعلا ىف اوضسر

 لوو لكعلا هلع دبعي سيل هلوق ىف فوسليفلا قدص دقلو هضاوخو
 ملعلا نم هبستكا امب زربْلا فوسليفلاو هعبطب رصعلا ىبنن الا لئثاوالا

 ابكرم الآ ادوجوم نولقعي ال مهنال هنود نم نودبعي اهناف امهنود نم اماو '

 سانلا لوقع فالتخا (( بسح ديحوتلا (©فالتخا بجو كدْخلو

 ناسللاب هلل ديحونلا اهلوأ ماسقا ةظعبرا ىلع ديدحونتلا ىف (" خوييمم لضاغتو

 بلقلاب هلل كيحونلا وه .ىناثنا مسقلاو هسفن ىف دهانعمل (' ةقيقح الو

 نم كلذ ةّكصب هل ملع الو لقنلاب ىظلا ىسحو كيلقت (؟ نع ناسللاو

 ادلقم ىّلق ابرو جت رصب ىذب ("دانقي ىما ةلونمب وهن همهفو هلقع هج 0

 (" ىلع هدي نم دحاو لك لعج دق نايمعلا نم ةعامج ةلونمب خاف هلثم 0

 1) 1". اهناشو. 2) صلخ دكحاولا ىلعم. 2 83) 216 :1188.١ طهانة 5

 مءظفل: وزو ةءطمتدو» صلخ عواووود را 1١١ 4 0. ىلا 8. 1". طقطوط

 فلا  ةز 3هطغ ذه 70 2 6) 0. ديحوتلا ممرييمم ىف قلضافتو: 0

 1م لله 8. ؛هطآ]غ ليقع. 7) 0. ةقيقللو . 0:)8. لع 9) 1
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 ٌلنقي مدهمتطنملفهط. 10) 8. 1'.. ىلع مهنم رخ الآ هذي لعج.
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 ديحوتلا ىف لوالا بابلا 7

 ('لوالا لصفلا

 بلقلا (: ىواست وهف وعو لج هلل ىيحوتلا صالخا دىح امأو لاق

 | هديجو ذة لع لقحتسالا دعب خت هلل نيحيتلا 64 ناسالاو
 نم فلقخ لجو زع هلل ديحوتلا نأ كلذو رظنلا فيرطب هتينادحو
 طقف هتاسلب هللا كحوي نم عنف مماهفاو مزييمت فالتخا بسح نيقطانلا

 ١) ىنعمب هل ملع الو هيلع مهعبتيف اًثيش نولوقي سانلا عمسي هنا كلذو

 لقن نع ليقي ام ىنعم عتغيو هناسلبو هبلقب هلحوي (*نم قنمو ليقي ام

  عكحوي نم مانمو هلل ديحوتلا نم (”هدقتعي ام ةحصب هل ملع الو هئابآ

 نيدوجوملا داحآ (ةرئاسك هلو ىف هلمك هنا الا كلذ ذك“ ىلع لالدتسالا دعب

 ىنعمو هديحوت ةقيفح هايج هبشو ةريصب (' هاتيتيو عنا فلاخل مسج وهف
 ىقيقلل دحاولا ىنعمب هققحت دعب هناسلو هبلقب هدحوي نم نمو هدوجو

 وهو هنيحوت ةقيقحو هدوجو ةكع ىلع هلالدتساو ىراجملا ىحاولاو
 قيحوتلا صالخا ("دح ىف ثلق كلذلو لجو رع هلل ديحوتلا هوجو من
 ةفرعم» هيلع لافنتسالا دعب هلل كيحوتلا يف ناسللاو بلقلا ىاست هنا

 ىناثلا لصغلا

 ضافتسا امل هنإ لوقاف عن هلل كيحوتلا مسقني مسق مك ىلع اماو لآ

 امثاد مهظافلا ىف هل جهلامعتسا رثكو فيحوتلا لما مالك ىف ديحوتلا ظفل

 1) 1عط طهلخم هه ىنع ممهطعظممطب لن 0 ا اول لا
 1وستمسلمم ةمطلعس تن طومملعطسع». 8وعطتو هء15وغ متع هطآ 1088 لصف

 عموعطع ا ءادعد طقطعمرب 16 هو زص لع مجسطعم 2 علوصتفعطعسم آت غمعهغمم» ةطاتعط

 18 2) 82. ءاوتسأ . 5) 2. ىغم 3. 4) 8ظعطلغ ّدص 0. 15 خانم .

 5) 1. طهغ طنم#: ديلا لقت امم 26) 2. 4 8. 8. رئاس لمح 1ع 8. 5:

 4هطاغ هيعو ىف. 2 2) 2. 4 8.3. هلثغو فقلاخأ مسج امبرق. --8) 2.4.8.

 رش 5 1 0 ا 0



 34 ديحونلا ىف لوالا بابلا

 رد ةددد:» -صردرب لاقو (5 بطرد حدود ذرب رس لاقو (م دريد: طرن مسنسد

 (8 رظح دوب ردد هذ دورك دمج دردري لاقو (6 حصد ممو ... دددرب طيصصطوب

 مدددد مذ نطورمد مصب ميكمل ليقك مرْلَو تبثأ نوكتل ٌةثالث ايلعجو

 ةسمخو ةيناحور اهنم ةسمخ ناعم ةرشع لصفلا اذه ىمضت ام ةلمجن (6 جدد»

 ثلاتلاو انبر هنا ىناثلاو ديجوم فلاخل نا انداقتعا اهلواف ةيناحوولا اما ةينامسج

 (*بلقلا صالخاب هل ةعاطلا ماونلا سماخلو (* هل اننبح صالخا عباولاو دحاو هنا

 كثلاتلاو مد مدد+ ىناثلاو بددذ حددوربو اهدحات ةينابسلل ةسمشل امأو

 حصدصد» سماخلو بورت ردد مصرمرمط مرسر عبارلاو دج ذرب مرريط حمدا

 راو ميم صرت رسب جمد» مرمذ انلثاوا اولاقو -درسبد» صدد متررم طز

 / صاربو طرب كرب طدرت دد صرب مكمم حدمان مزدذم_ ذرر كرر ةدمانن كد

 !ذه ىاتك باوبا رئاس ىلع ديحوتلا صالخا باب (”ميدقت تيار كلذلو
 اهذحا ناعم ةرشع نع هلل تيحوتلا صالخا نم نيبا نأ نأ 00

 ديحوتلا (* ىنعم مسقني مسق مك ىلع ىناثلاو ديحوتلا صالخا دح ام

 فيرط فيك عباولاو ال ما رظنلا (”فيرطب هنع ثحلا مزلي ل ثلانلاو
 نع ثحبلا لبق هب انملع مدقتي نا انل ىغبني امو هانعم نع ثحبلا

 اقلاخ ملاعلل نا اهب مصي ىتلا .تامّدقملا ميحصت ىف سماخلو ديحوتلا

 فلاخل دوجو ميحكصتل اهفيرصت هجو ىف سداسلاو ءىش نم ال هقلخ

 ىزاجملا دحاولا معو 2 ىف نماثلاو كحاو هنا ىلع ليلدلا ىف عباسلاو

 فح دحاو الو ملح تحاو لاخلا نا ىف عسانلاو ىقيقلل دحاولاو

 اهب حصي ىتلا (”هوجولاو ةبوتكملاو ةلوقعملا ةيهلالا نافصلا ىل رشاعلاو هاوس

 (' هنع اهيفنو هل اهنابق

 ه) (ةهطان. 8, 6. 6) لوو. 49, 16, ه) 23ع8ع. 2, 0) (0ةطأ»

 1,19. 2 12000168. -4,12. 7 8ةهضهعطماطب 11 1 ْ

 1) 2. ىلا 3. هيف ةبحملا )2  0. انبولق نم. 59) 1“ مقتل |
 4) 1"هط]غ زص 2. لل. 1“ 5) 816م طهعتسمأ الكف. 8 - 81غ 11, ط"'. 9.

 6) 1"هطلغ ةظ 0. ' ") اظ'هطلغ زذط 1“.
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 ديحوتلا ىف لوالا بابلا م

 املخ حرب جورج هلوقب فخ اذحاو هداقتعا انمولا , متا طرب تح

 ام ىلا اينم لقتنا انركذ ىتلا ناعم ةتثالتلا هذه داقتعا انيلع بجوا

 لاملاو خجهملاو نطابلاو رخاظلاب ذلإ زب ىف ضالخالا وهو دب اهعابتا انمزاي
2-- 

 00 1 ذددأا عدد ذدد 6-0 ةدد تطيب مرح خيب مدصجبو هلوقب

 508 ذرب حرج تايم هديب دروب مطريص حدددرو مصر هلوقب 0 ضئارف

 حراولل ضئارف ىلا اهنم لقتتا مك كريمض ىف اعّدقتعأو كبلق ىف اهمرلأ ديرب
 نكي مل نأ مد مدد لق مت تددد5 حمددوو هليقب لمعلاو ملعلل ةعماخل

 -مدطدب مدد -مدود لق مت اهل كتتارق ةلع كلولا لعجتال دلو كل

 امك اهمزاول ناسللاو بلقلا ىلع (:رّثعتي ال نأ صودا حددت مدد

 بولقلا ضتئارف ( موزل نم تممدق ام ىلع حراوخل رئاس ىلع (ةرذعنت دق
 هلوق نم مدقت (”ةامل كيكات كلذ (*عيمجو اذع ىاتك ردص ىف امثاد

 ىلع اهذيدرنا نوكيل بحد طربا حرج دووم هدوم ديرب مكرم مدددم رج

 لا ركذلا نم ٌثلقلا ولخ الق رطاخل ىلع اهتيدرت ( بجوي امئاد ناسللا

 درب دبددو د لاقو (6 حصص تررذ موسم صورزب مع ىلهلا ليق ريظن امئاد

 هلعجو طفقف لمع هيف ام ىلا حراوجل ضئارف نم لقتتنا مت (ة مد دددم

 ١ تردزت ردك مرمدرمذ رجب ر جد طررب مرييذ حمدوبرب هلوقب ماسقا ةتالث

 اند ذرب مدور دج ذرب مزون ىعو درودأا مدح هازال ذزن ههدصتل)

 قوشتلاو هل ةبخل صالخإو عت فلاخل ري بابسا اهعيمجو ح»:دلاو

 ددذ ذرب حسصد نمد (؟بابحالا 2 لت ميسر ف بانللا ليق ريظن هيلا

 6) 28. 16, 8. 65) 12عدأغ. 30, 14.

 1 2. >2 12 اذا لامك ميخإآ 2 #84. رتععي عا
 طءم1هع. م. 0. 3) 8هطلغ ص فن 2. مزاول ٠ 4) 2. هل. 8. عيمج ذأ.

 5) ل ل خ ام ىلع. 6-26) 61#[ ط1. 2 7) 2:4 هبيبحمل بكمل
 1 هيوبكامي.

222111111 

 نع نسوا ا ا ع يو ع د

 8 د ةعفيبعم
 ندعم 2 و

 كن سمن د نع يد اا ل كا دق اول

 001 - يعش رات 00

 هه

2011071 
 نط نو

 نست دا تامر 2 ن8 نوب انيس ردا

 ترو ا ل ا اس ا ل يس د

 1200101 1101 ز ز ز ز7 ز> ] 0100
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  : 1ممم

 لوالا بابلا

 رعو لج فلاخل ديحون صالخا هوجو حرش ىف

 اندجو هلوضاو اننيد ناكرا لكوا نع انثحب امثل هنا فلوملا لاق

 باوبا نم باب لوا وه ذا هسأو هلصا و.عو لج انئرابل ديحوتلا صالخا
 (* نيدلا ةقيقح سار وهو (' كرشلا نم ناجالا لصفني ديحوتلابو ةعيرشلا

 باطخ (* لوا ناك كلذخلو ناميا هل تبني الو لبع هل حمصي مل هنع (” غأز نمو

 حدتطرب دذ مرص» بط .... مطرب مرج تدوم : نم د5 ىلع انل رعو لج هللا "

 مجم طريدنر» ردت هلويقب مع هلوسر لي ىلع انيلع ىكا مت (« حدس ْ ا

 لصفلا اذه ىنعم مهفت نا ىخا اب كل ىغبني كفو (5 جمرب حرج» 00تطوب

 ىنعم نم همالك هيف لققنا فيك ىرتو هرخآ ىلا طوبدث» زلال ىضعأ
 مازتلاب انرمأ (ةدنا كلذو ثاملك رشعلا ءازإب ناعم ةرشع (ةَنٌسَصَتو ىعم لل |
 هلوقب كيري سيلو طوبدو» ردن هلوق كلذو وعو لج فلاخلاب فقحتلا 0

 (مررصنا» تورت باتكلا لوقك مازشلالاو ("ناقتعالا دارا امناو عمسأ الدال 35

 (* ئىنعيلا اذه ىف ىرج ام ّلكو (4 طايزلاو مدرداللا توجد" طالاطاللا هلوقو

 نأ عب مت لوبقلاو داقتعالاو مازتلالا هب دارملا امنا (' عامسلا طفلب 2ك

 هلوقب انبرو انهلا هنا داقتعالا اَنَمْرْلُأ هدوجو ةقيقح داقتءا انيلع بجوأ 0

 «) 17204. 20, 22 )5  وه. 6,4. 2 0) 8304. 24,7. 4) 2ةاتك. 6, 5+

 1) 1.١ ددردرت رد ر-طوصنتت 2) 2. هل. 8. نىيدلا ىف لكاضفلا سأر٠ 2

 8) 0. ررجز سص0 4) 1>هطلغذس 2.2 5) 2١0 هل 1". هيف. 01
 انومهأ مزتلا . 11 1 عامتسالا 1". طهأ هتعطأت ماوتلالاو. 8) 2. ىوجلملا . 0

 5) 26 عمسلا.
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 ا . دقلبأ

 خيراتو فلس نم رابخا ملع ىف هليعتسي هللا باتك ىلع فقو اذا يبغلا

 سانلا تاقبط (© عيمج ةدعاسملاو ايندلا ىف دعزلا كونو .ىوهلا عابتا

 مصاب دحدت دطام مسد مرص» مت ميكخل لق امك ويف عبهاذمو مقالخا ىلع
 ("ديف ليمعتساو كوطاخ ىف هددرو  لثملا اذه ىخا اي ربتعاذ 03
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 كلذ كاردا ىف ("نعتساو هيلع كتهبن (”ام كبر باتك (*نم متفاو كركف
 لوقعلا رينث اهناف هحور سّنقو ههجو هللا رضن مدرص دد بنتك ةئارقب
 ىلا كياو هللا انققو لساكلا ضهنتو لفاغلا كشرتو ناهذالا (' فّذحتو
 مدرب ددروكاص هدو ةهلاس ادك هنيحوب هثدابع (5 ليبس ىأ انحشرو هنعاط

 دلل

 لامر تي را ا موتا ل ردت

 (5 مايد ددمدد هاطالد كاذو مس ماورد ردا تاك

 اهيلاوث ىلع اذه ىاتك باوبأ ماظن اذهو

 زعو لبج هلل ديحوتلا صالخا هوجو سرش ىف لوآلا بابلا

 يلع هللا ةمعن لضفو نيقولخملاب رابتعالا هوجو حرش ىف ىفاثلا بايلا

 انيلع هللا ةعاط مازنلا بوجو هوجو حرش ىف ثلاتلا بابلا

 زعو لج هللا ىلع لكونلا بوجو هوجو حرش ىف عبارلا بابلا

 ظفحتلاو هللا هجول انلمع صالخا بوجو هوجو نرش ىف سماخلا بابلا

 ءابولا نم

 ه) 28. 5, م) طو. 16, 0.

 1) 2. ل. 1". خيراقلاو رابخاا ملع ىلع 2-2) 2. هيا لع 0
 تاقبط نم ةقبط لك ةدعاسمو ىوهلا ةعاط ىلا ليملاو ايندلا ىف لقرلا |
 8) '. ىف هليهتساو. 2 4) 2. هل. 1, هب. )5  28. اميف.- 0 7 3

 اهناف كلذ كاردا ىف طي) مددرر» هدد- سّيرلا بقكب. 22) 8. كلل ١
 ىفصتو. )8  8. هتّرعب هتعاط ىلا ل. هنوعب. 8901 نما

 ءايرلا فونص. ع 1
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 ةمدقلا مو

 هللا دروأ ىخا اب كلذكو (* هظخس لعا راد هنكساو ('هدالب ىف ناكم

 (ةىكذلا لفقاعلاف انل © ارابتخا ىداصلا هباتك هقلخ ىلع وعو لج

 ةئالخ ىلع (همسق (*اذيج امهف (* همهفو هللا باتك أرق اذا بيبللا
 نطابلا ملعلا ىه ىتلا ةيناحورلا ةفيطللا قاعملا (" ةقرعم اهدحا ءارجا

 مث امثاد اهب لمعلا هسفن مزليق سوفنلا بادآو بولقلا ضئارف ملع لثم

 «هناكم ىفو هنامز ىف حراومل ضئارف ملع وهو (:ايناث اءرج هنم سلخضتسي

 ('1سانلا تاقبط (19 ةظقرعمو خيراونلا ملع ىف (" تلاتلا ءولَل ليبعتسي مت

 ىف رابخالاو صصقلا نم ىرج امو ةفلاسلا لايجالا ةخبتر ىلع قلسانتو

 هب فقكاللا هناكم ىو هنامز ىف كلذ نم ءىش لك فريصيو نيضاملا ديع

 ملعلاب اهنم دحاو لك ىف هقرصت ىلع نيعتسيو كلذ ىلا ةجادذل بسح

 تاملقملا نوكت اهنم نأ ىقطنملا لاللدتسالا ملعبو ناعربلا ملعبو ىضايرلا

 0 حت فلافل ةمكح راثا ريمي مل (''اهلهج نم نال ىهلالا ملعلل

 قناخل ('*دبعلا لعتسا امك دءاوس نع الضف همسج روما لهجو هناقولخ

 لفاتلو كلملا ريرح نم هلمع دصق ام مامت ىف ('*ناءانصلا باككا تالآ

 1-1) 8هطلآغذس 0. 2 2) 2. ى. 1. ارابتعا جآ. اثر 2. 3. - 3) هطلغ

 زس 2. ىلا10 44 7هطلغذس لل. )5  2.4. 1. رج. 6) 7هطل

 0 ١ ىف 2# 2 0. ىناثلا ءرلذل لمعتسي. - 8) 2: + هل بوجيملا.

 9) ىف. 1. هنم ىقابلا لمعتسي. 10) 2. 4. رابخاو. 2 11-11) 2.4.

 قتيلا هناكم ىفو هنامز ىف اهنم دحاو لك فرصيو ةنغلاسلا لايجالا راثآو سانلا

 ميلقتن ىلع (ك. '. هدد فقبسلاو اهبيردتو ةكضاولا نيعاربلاب اهسيئاتو
 ىىكل ماظنو جيردت ذ ىلع هريخات مولي ام ريحاتو هميلقت بجي ام

 اضيأ اهيلع نيعتسي كلذكو ءوضوم بولطملاو ابولطم عبضوملا لعجج ال

 هنال ىبلالا ملعلا تامدقم ىف اهفرصيل ىقطنلو ىعيبطلا ملعلا لوصإ
 اييليج طنا. 2 12) 5هطلغ زط 2.8.750 18 2. هم #*- نهملا.

 نييك تكيف نتنايلن ندا ل وا ٠١ 2 ريد نا هل نيل ع

 هيدا نت سول نان ويف احا ل ا ا
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 نا ننس نلف وسلا وح ويم نا ع ا نيو وب وسور
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 مهإ و ,١ 8لبأ

 هللا ءاش نأ ©ٌبصُت كرطاخ ىف هددرو (' هل كتئارق لنع همّهفتق

 مليقع هب (”ربتخيل ريرح زول هذيبع ىلع مسق انوللا نم اكله 0
 ريضت مك (5 هلضفا (؛هدنع هنم لصح ام ىف رينخ' ٍهنم بيبللا (* قذاخلاف

 اطسوو :لضاف (" قاتضأ هقالك ىلع هنشقف اضيا ©دلصتا 00

 نأ ىغبني ام لضفا هتلح ىلع (" فنص لك نم عنص مث طقاسو :

 ('' ةيريرح ابايث عانصلا ناقبط كنع هنم ("لمعتسا مق ("هنم عنصي
 ىفو نامز لك ىف كلمل ىحي نيب اهب نيوت مق ناولالو لاكشالا ةفلتتخم

 نم ('* عنص كلملا كيبع نم لفاخلو اهنم هلكاش ام بسح ناكم لك

 طقاسلا ىندالا فنصلاب قنالدل عنص ام ريرخل نم هدنع لصح ام ةلميج

 ماعطب هتدئان لجعتساو ('ةرسي ام نمثلا نم هيف خا مك ('3هريح نم

 (14 ىسحتسا كلملاب كلذ لصتا ايلف كلذ هبشا امو ذيذل بارشو بيط

 ةصاخل ةبترم ىف هلودناو هترضح نم (!ةهانداو هبرقق بيبللا قذالل لعف

 شحوا ىلا هافنو هلعبأو هديبع نم (!'لفهاتل لعف مبقتساو (١؟ ءدنع

 1) 2. هل. 1, هددرو هب هبشملاب هيبشلا ةنزاومل ناوتو كل. 2) 2. 1:

 كضرغ بيصت. (83) 28.4. 1. ربتعيل ريرخل نم نولز 0. طهأ طل 8
 الهم, 0988 هزعوصخغا1 ءط >00ءوزن8:* 60ءا16أر 771306 702 0613 12 277

 ندقوز"هر» 18188. تعفق76552065. 1ص ه1-اططد510 (؟ عا. طتوت طة 2016 عموم

 1(, لل. 1.) طمزق86 68 80887 ريرح علخب 4-4) 2. كل, 1. عانم قناخناف

 همهس ىف ريخخ. 0 85) 1. هريخأ. 26) طه. 3. قابلا ىف. 101000
 هنودا ثلاتلاو طسو ىناثلاو (4. 7". لضان) هلضفأ 2دحا ءارجا. 2 8) 2. #8

 نم دحاو لك. 9 4. هنم ىينأب ام 1'. هنم نوكي ام. 10) ىلاعنص.
 تياس د

 11) 216 838. طقطوم جددح. .1٠ سداص تزد 1186 همم مودم ت7 ةيرح 86- 1

 ]هومر 2 ط0. 60101 طمعا" طمفاز أر 209812 6 2 00 12-12) 2. 4 ا

 هييس ىروداب قذاخل عنص ام هتلمجع همهس نم عنص. 18) 2. ىكمأ شل. هنكمأ. '

 14) 2. هل. 1. نع ىضر. 15) بيبللا دصق هانداو هط]6 ذه 2. ف. ل"

 16) هتوفص ةلونم ىف. 17) 2. ىلا 1. هدعباو لعاخل ىلع طخسو.
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 ةمدقملا و

 " نم هيف تعلطا (”اميف ىرذع عسوو (:هيلعب رخافغتلاو ('ءانتلا لصق ال

 ىلاذ (4هظفل ىو دانعم ىف ىريصقت نم كيلا ريظي (*اميفو (:للز وأ للخ

 ةتوجر اع ىنعطقتقت (5ىل ةينملا ةلجاعم ىقوخ هيف ددرتا ملو هب تعراس

 ةصقان ةيناسنالا ةعيبطلاو ةرصقم ةيرشبلا ةريحنلا نا (”كملع ىو هنم

 مرظررط حدرروبمصد تدع دود درد جديع هند دن ديم مع ىلولا لوقك مامتلا نع

 ىرذعب ميقب ام ( ىريصقتب ىراذتعا نم مّكقت دقو (© »م طددد مدد

 بولقلا ضئارف (' عيمج نا ملعت نأ ىغبنيو ىتم ميف ناك نأ للز نم
 قاتك (اهنمض ىتلا ةيرشعلا لوصالا هذه ىط ىف ةلخاد سوفنلا بادأو

 جردذ مددنو ىط ىف عئارشلا ("نم ةلمج لوخدك اهيهنو اعرما اذع

 ريدضص دم ىط ىو (دربد ترد يررر نبذ مع ىلولا ليق ىط قو (ة صد

 كيلا ('' رهظننف امئاد كرطاخ ىف اهدترو ( كبلق اهموُلَف (4 دم تالا
 ليملاو اهيلع صرلخل كتين نم علط! اذا كل رعو .لج هللا نوعب اهعورف

 تمد اتوز رحت ددد ندد مرج بجد نكربص تر هم مع ىلولا لق امك اهيلا

 (6 حريدجوجز رمدددإ ريبحجرط د جرم رصيع يندد ريدر ذم

 ىلع فوقولا ىلإ كطشني ىسح لثمب قانك ردص متخإ نأ تيأرو

 اهرئاس ىلإ ةعيوشلا نم فنصلا اذه ('2 ةلونم_ملع ىلع كيبنيو هضارغأ

 ةعيرشلا ملع ىلا (!؟ فطنملاو ةضايرلاو ةعيبطلا ىنعا مولعلا رئاس ('” خلونمو

 ه) 28. 62,10. 6) طلعو. 19, 18. 0) 882 آل 04 7و.

12 ,25 .28 (6 .5 ,34 

 1) ىه. 87..دنيللو ءانثلا. 2) 2. 4: 7. ءهيضتقي امب كملعب. 83-8) 7هطاغ
 ذم 2. ىخ. 1 4-4 17ةهطلغ ص 0. مكر 8 هي + ليلخو ل

 ىخا اي نملع كقو هنع ىنعطقيف ى لجالا. 2006) 2. هل. 1. ملقت دقو
 ىريصقت فصو نمردصلا ادع + ل 1 تاغ عورف عيمج. 2 8) 2. فل 1

 قاتك ىف اهتنمضصت. 2 9) 8. عيمج ةخلمج. 2 10) 2. 4. 8. كيمص
 نر © ريظتل. -319) ©0435 ةبسنأ ماع للا. 43) 32. 4-4“ ذبستو-

 14) 2. هل 19. ةيقطنملاو ةيضايرلاو ةيعيبطلا ىنعا.

 اكو يد ني تنارسمرتت وود

27072 

 نس تيوس رع كل ا د لا ا ا

 تضيع دس نت نيني كويز زج و نا“ نعنع الا
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 دقو د د و توب

 عمو ا

 هي و

 ا ات ا ل ا ا

 ا رم تا و ل اللا 3

 0و
 ل- |

 أر ةخمدقما

 اهركني الو (؛اهقحصو اهتكصب لقعلا دهشي ىتلا لئالدلا نم
 نع (”فيفختلا مهبلطو (:فحلل مهنم ًالاقثتتسا لطابلاو ءاربلا لها الا

 فلاخ نم ىلع دولا اذه قناتك ىيف (*سدصقا مل نا مهيلع نولإب لفحا الف

 خيفاصلا لوقعلا ىف زريدكرم وه امع فشكلا هيف ندصق لب (ةانداقتعا لصأ

 انلمعتسا اذا انتعيرش باطقا نم انسوفن ىف (' نونكمو اننيد لوصا ىم

 انحراوج ىلع اهتراونا ترهظو انرئامض ىف اهتحص تنيبت اهيف انرطاوخ
 رعشف (' هل فيدص راد لخد نيبجكنملا فالح نم لجر كلذ لاتمو

 ("اهالع امل اهتروص تريغت سلق ءادوس ةضف لثجوف ونكلا راتاف اهيف زنكب

 هلسغو لخضلاو ململاب هجلاعو اهنم ءىش ىلا دصقف ءرضلاو !دصلا نم
 رادلا بحاص رما مث اهقنورو اهنسح لمجا ىلا ةضفلا تداع ىتح هفظنو

 بولقلا زونك ىف كلذ لثم ىلا ندصق اناو رنكلا ,ئاس ىف كلذ لائتماب

 برقتلا ('”دارا نم كلذ لشثتنميل اهلئاصف ("هجو رهظأو اهنع فشكال
 تفقوو ىبخا اب اذه قناتك تارق اذاف هيدل فلرتلاو رغو لج هللا لل

 هيف كدرتو كسفن نم فلل فصناو كل اركذت (''«دضتاف هيناعم ىلع

 نمو هذدس هللخ نم كيلا !ذب امو كريمضو كبلق همزلاو (!* عرفو
 ن0 مح

 ('" هيلا دشريو هيلع ثلحح ('*امب لمعلا لصق هيف دصقأو هممت هناصقن

 1) 2. هل. 1. ايقدصب لقعلا. 2) 4. 7. ققحلل جلاقتتسال 2. قلل
 3) هل. 1. فيفخكذتلل. 4) 2. ى. 7. لعجا 2. ىف !اذهدباتك. 52295

 سسع طخم»# عردممرررجز ؟لمال1هزوطق مهقءطعتمطوم ةهدتق نوددعدمالا 6-1

 بورحإ نعرزودرحل ىلا 1", دانت“ دوجومو. 4) طر له. ةقيحص, 8) 2. اهالع

 ادصلا ىمو بارتلا نم ةقاط. 1م 4. 0. 1'. ]هناوأ 01688 8566116 ةضق ا

 حلملاو لكلاب اهلسغف اليلق اهنم فطخاف بارتلا نم ةظيلغ اهتالع لق ءادوس 0

 (8. ةقبط) تداعف بارتنا نم اهيقنيو اهصّيبي امب اهخبط مت ارارم ةقاطا |
 درمأ مث اهنسحو اهقنور ىلأ. 9) 8"هطاغ زد 0: 1". ءافص هجو. 10) ىلع

 نوديري ىم كلذ ىولتتميل ؟تناهتلس“. 11) هذختاف ىخا اب. 2 12) 8هطلأ

 1-12 13-13) 18ظ'هطالغ آذطص ذل.
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 زخمدقلا ل

 امل مث بولقلا ضئارف نم ةلمجل اعباس الصا ةبوتلا تعضو رافغتسالاو

 ةرهاظلا ضئارغلا نم لجو رع هلل انمزارل ةقيقح كارد ١( نع تضخ

 هلل كلذ نع انسفنا ةبساحمب الا (:انم مصت ال اهنأ تملعو ةنطابلاو

 ضتارف نم ةلمجت انمات الصا سفنلل ةبساحملا (:تعضو (”اهيلع ىصقتلاو

 هديحوت .نأ تيارف فلل دحاولا ىنعم ىف ىرطاخ تددر مث بولقلا

 بخ بارش نم هبلق ركس اذا نموملا سفن ("ىف حمصي ال (*؛صالخاب

 نم ماتلا دنيحوتلا نكمت اهتاذل ىف دعرلاب ("اينحلا لوضف نم هلاب

 ةلمجل اعسات الصا ايندلا ىف دعزلا تعضوف هتليضف هل نصلخو هبلق

 ةياغ وه ىنلا عت قلاخلل انمزلي امع تثكح مك بولقلا ضئارف نم

 هبجوتسي امو ءاهتنالا دهيلاو ءآذتبالا هنم نأ ءاجر لنك ةبانتو لما لك

 ةداعسلا اتياغ امه نينلا هطخس نم فوخلو هاضر ىف ةبكملا نم انم

 ىف ةبحكاملا تعضوف (هريدد حدص صرح رود >5 مع ىلولا لوقك (72 ةواقشلاو

 بولقلا ضئارف نم ةلمجل !رشاع الصا لجو رع ىلاعت هللا

 هللا ءاش نأ هباب ىف اهنم ءىش لك نيباسو اريثك امهيف (5 ةدرتم اهتدجوف

 ةياذهلا باتك كلذو هيف ىضرغ فقاو مساب اذه قاتك تمسوو
 ةلفغلا لقال هيبنتلاو فّطلتلا هيف نتدصقو بولقلا ضئاف ىلا

 مهعنقي امب ("اننيد موهسر ىيلكتنمو انتعيرش ىوذ نم (*ريصقتلاو

 ه) 28. 30, 6.

 1 8-2 1 2-2) 8. ه. سفنلل ةيساكاملا نود. 83) 2

 انيليحا 2 2283- صلقلا -5) 2. ة.8: نم كييالا <60 ه5
 ١ذات اهيلا لسرتساو. 0) 212ه 37. دانشل لوضف رومأ نم. 3(2) ه6

 88و. طفطعم ةوقش (س] عقت). 8) 2. جدددم 1]171ءنءطغ هدفه جدددحجرم

 9) 1"هطلغ ص 2. هل. 7“ 10) 8". اننيد ضئارف. 1. حم.
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 د0 وول سول ع يس و تا ل نب هي اتم ل و ا اين ردا عن نا لنوم

 د لا هيف

 بيوس

 نتي هلا ل ا نا نارام ا

27 
 م :مدقلا

 هكاردأ (2 انبلع عذتمأ )ا ضرع 2 رهوج سبيل ام كاردأ ا انركف زواجاتي

 وهو هناقولخن ةيج نم هدوجول انكارداو هب انفيرعت مولف هناذ ةهجح نم

 ضئارف نم ةلمكلت اينات الصأ رابنعالا تصعضوف نيقولخملاب ر ابتعالا .باب

 5 ىلع فحآب امو ةيبوبولا نم فلل دحاولل مولي ام ىلا تلمات .م3 بولقلا

 نم ةلمجل اتلاث ًالصا هلل ةذعاطلا ماونلا تحعضوف هنيدوبع نم نيقولخملا

 وبيدتب هدارفنا نم فلل دحاولا مزلي ام ىلا تنيبت (” مت .بولقلا ضتئاوف

 (”نع الآ هاوس (*رودقم ىف الو هريغ كي ىف سيل وضلاو عفنلا ناو لكلا

 اعبار الصا لكوتلا تيعضوف هيلا مالستسالاو هيلع لكوتلا انمول هنذأ

 10 نم فلل ىحاولا ىنعم ىف تيبكفت مكث بولقلا ضئارف نم ةلمكل

 هدارضأ كلذ سعبتا اًميش هبشي الو اّتيش كراشي الو هناذب هصاصنخا

 هيف كرتشملا لمعلا لبقي ال نا ههجيل انلمع صالخاب ةدابعلاو ةعاطلاب

 ضئارف نم ةليجل اسماخ الصا هلل لمعلا صالخل ”سنعسم 00

 لالجالا» ميظعتلا. ىبم فحل دحاولل انمزلي اميفيسركف يآ ١0

 امل مث بولقلا ضئارف ىم ةلمكل اسداس االصا (' عضاوتلا تحعضوف

 عمزولي اهيف (”ريصقتلاو ةلفغلا نم (© سانلا ىلع ىرجج (ام نيحكفصت

 ةيوتلا (9 2ريصقتو هطلغ كاردتسا هجو ناكو (” زعو لج هللا ةعاط نم

 1-1) 1مطظلل 18 1 92) 2. هيلع 83) هم ط1م» 035 اسداس ًالصأ

 ؟هاطلق ص 0.ر 185 385ه“ ةهتص 88206 ؟ه2 3066 112821

 ادزو 1ةممذود 2مزاهد ةزص0 60]0هءاط» طوقعطقل1 عن ت20 25981 2165581. 4ر2

 ةردقم. 5) 4. نعو هل الا 6) 2, تعبجف.- 7 . ل1". طفأنلا 0
 كلذ. 83ءطزو 10 تو عض اونلا جمووط صا ةطود طقاتقدب 516 ةهاتعط 1'. 267 لق. 00

 ةقز 8 ف. 2 يقيلكيلا محقق ام كلل. ه-5) ظ. ب. ىف
 هنعاط ضئاوف. 10) 1"هطلغ زط 2.



 ملقا 1

 ىف الو ('اناهرب ىعيبطلا ملغلا لثاوا ىف الو اليثمت الو اسح ىهلالا

 انيلع تلهس طئارشلا هذه نم انظفحت اذا اناف ('اناهرب ناعربلا لثاوا

 نادجو انيلع رسعو رع انطخا كلذ انغلاخ نأو ةدوصقملا بلاطملا '
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 اننادوصقم

 ىلا لقلحلا نم ديق تظغحت نهلالا ملعلا نم اذه قاتك ناك املق

 امير هنم لوالا بابل ىف نا الا ىضايرلا ملعلاو فطنملا نيناوق ىلع ىرجت

 نم هيلع ىلئالد رثكا تلعجو هيف انبولطم ةّقلل اهلا ةرورضلا (ةسعفد

 مث اهقلصو اينحص ىف 0 ا ا را ريمالا

 راثاب كلذ تعبتا مث ءايلوالاو ءايبنالا بنك ىف بونتكملاب كلذ نتعبتا

 عرابخا انتغلب نيذلا ةقبط لك نم ءامكحلاو لضافالاو انلثاوا نع لقنلا

 رداون لثم اهملع ىلا بولقلا ءاغصاو اهيلا سوفنلا نوكس نم توجر امل

 اتلثاوا اولق كقو ةدويحملا مهريسو اينللا ىف دىعولا لها باداو ةفسالفلا

 صرع داطدل حدارزل هداصردتدم درج مالززت مدارمد) صام دصم ترصد مع

 هددت مكوكوودمد مددت ربك همحات هدودمومد دايحح روج مصدر رذ صرف

 (5 مدرو مدمر حدر حمرمربح طوع مهذص ددح مرسم 5و اولقو (2© دددرب

 ,مدص»مد جدمروو (”ايب :ةصيرعلا ىاعملا (:بيوقتو لاتمالا لامعتسا ىف اولآقو

 (4 حجوجدمو حمد دددح ميحذمو طوررو مدرب ميكلمخل لقو (ءجدط مجدد مدددتم

 نتلمعتسا اذه قناتك ىف بولقلا ضئارف لوصا تابثا ىلع تمزع املف

 اهلصا تعضوف اعرئاسل ةيواحو اهريغل ةعماج نوكتل اعرايتخا ىف ىسايق

 عابتا نم انمزلي ام ىلا توظن مث هلل كيحوتلا صالخا ربكالا اهساو ىلعالا

 انيقي املع تسلعق (*انم دل ةلكاشملا ةروكذملا ضئارغلا نم هب ديحوتلا

 ه) ةوصسطعلعتس 395, نم 5) 11ءعتا11ه 162, 9. 2 ظمسطتس 211,

206 (04 01 

 1) "كطلغذس 1. 2 2) 2. فن 17. تعد طهئ466 تعطانع. 2 3-8) 5هطلغ
 3 4) 1". انمهفب .
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 تا
 اهي" ةونضيساا قيس نسل و ل“ ند لا

 م زخمدقلا

 ريخب مه انف بدالا طوس (ةرم اهقاذاو لدكعلا نانعب ('اهطبضو ةضايولا

 ىلع ىسفن رهقأ نأ تياوف رهقو رَجَر كلذ ريغ هسفن (”تلوس ناو ذغن
 ىتكما ظفل ىلب هيناغمل نفينصتلاو باتكلا اذهل فيلاتلا ه2 0 ا

 بولقلا ضتارف (* عورف نم ركذاو اهب ىنعملا ضف اذا ىنترضح ةرابع ةئيابو
 باتكلا لوطي ( ال ىكل اهئافيتساو اهلامكتسا ىف لفتحا الو (© قرضح ام
 هلو هب: فنيل ا ميلي 3 كلتا لصا (: لك نايم نم ركذا ىكل

 هيف ىلكيدستو ىقيفوت لأسا هنمو لكوتا هيلعو نيعنسا فلل دحاولا

 هتيحرب ىنم رهاظو نطاب لمعو (*ملع نم هلبقتيو هاضرب ام ىلأ

 هدعاوق تدهمو هسسا نصخل هفينصت (' ىلع ىمزعو ىبيار مت الف
 ةشع ىلع هيمو بولقلا ضكارف ةلمجل ةعماج لوصأ ةرشع 0 هتينبو

 هدودح نيضتيو هلوصا نم ىحاو لصاب اهنم باب لك صتنخج باوبا

 ةيادهلاو هيبنتلا فقيرط هيف كلساو هتادسفم هوجوو هعباوتو هماسقاو
 دوصقملا ىنعمل مهف لهسيل ليعتنملا ةييرعللا نيبلا ظفللاب داشرالاو

 ةيلدملل ىنيعاربلاو بيوغلا ظفللاو فقلغتسملا مالكلا هيف بننجاو دحرش

 باتكلا اذه لثم ىف اهنع باولو اهلح لهسي ال ىلا ةديعبلا بلاطملاو
 ىلع اهيلا سفنلا ىكست ىتلا ('"ةيعاتقالا نيهاربلا هيف تليعتسا ذأ

 ىف بلطت ىنأ انل ىغبني :سيل فوسليفلا لق امك ىهلالا ملعلا طورش

 ىلقع بولطم لك سيل (12هناف ىناعربلا ('' درجولا بولطم لك كارذإ

 ملعلا ىف الو (12 عانقالا ىضايولا ملعلا ىف بلطن الو ناعربلاب دوج

 1) 0. اهبرضو. 2) ىل1ه 2858. طفطو» ةحر 0و8 هكوصطة7 ةا18 رم

 ومممءطستةطوم 1و6. )3  خلع 1". مطريد 2. حرج. 4 2. ىنعم. 5) 2.ة.ا“

 ٠ لج لعما همام 8. الثا 8.4.1.1 ملعا عز طبتس4لا +
 1'. ليق. ةىطوع لنه عمو ةطصاتعطو 41160656 ه2 لمع 186 ملع. 2 9) 2. كل. ل
 ىلع ا ديف ىيار٠ 10) 0 ا 11) 1. ف.يشلبلاا ا

 ديجولا كاردا ىف بولطملا لنك بلطن ن 12) 0. ناف. 13) 0
 عانقنالا.
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 030 ١ ظلبأ هع

 (ةهمقلاسل هللا مهافطصا نينل 02 ةيبتالا فني ةملكب نحف قطن

 اهنع رجعو ريخل . لالخ لامكتسا مار كيور هقيفوتب (7 مهنرقو

 ءاطب (ةريخلا نع مهلك سانلا ناكل اهنم (*ةوفعب لذ ام دخلي نأ كرت

 ريخلا لبس تلخلو ةبيخلا ةحاس (' ىف اوددرتلو ارفص (" بقانملا نمو

 وشل صرخحلا (”ةريقك سوفنل هل]] نأ تست (* مت لضفلا ءانف رجاشو

 4! ةقباسملا ىف رجاوع لصفلا لوانتا نع ('"ةسعاقتم رشلا ةياغ ىلا
 اهل حال ناو بعللاو وهللا ناديم ىف (''امثأاد ايعس ةيعاس تاريخلا

 تفرحو هيلا ضوهنلاب كفالا رذاعم تلعتتا اهيعلتسي ىبع مثال

 1 نأو (13 دضقتنم تسميبأو هبابسأ توقو ('2 هليم تصاقاو هل تكل

 3 قطابلا رذاعم (15 تقلتخا هيلا ('14 تيعذف قح جاوس اهل

 ا ةبدابسأ تنقاوو هيلا ليبسلا كليدوخلي 16 علل تيسصنو دنع

0 23 

 نم هل نوكت ن ١ ('؟ ءيبنج نيب هوللاع ءمأ لكف هنم تفوخو ةه ربه

 مامز اهيلع 7 ىقلا لىلق رهاق ناطلسو رضاح اظعاو هسفن ىمو ةمصع هللا

 1) 0. ىف اذشار بصف الاد. 2) 2. هر هيحول. 3) 1- حالص»
 ]وه 250 حجرججدرر سقواتعط ف مووزمم عغفصل ذص ةولسو» ؟ه1مم6 حجججب مانع

 2 4 0. عقهررود 2. تدررد 5) 8عطلغ ص 2. 2. 0. 6 1.

 دوو مطرب ريعدل. 70 0. :رييجو دجدصطو هسق دو جدددصطو (صقغ ةياقولا فلأ).
 8 8) ز"ءعطلغ ةزص 2: هنص 8ظقهس0ع 154 هزه 206 مهد 2206:ع»م 4

 101 عمم0هعسدمموم مهعطعدأ هموم : دححرب ممدود دوذرم مرمدطرج 85 مدخلا
 رديجرت حرر مكويمدكرب جديبر 66. كاردأ) . )9  0. مجدد. )10  كل مدردمجصم»
 11) 2. 1. نودديبس 12) [ئغنوم زعمت سس غمور 660ه ععسعور عا. هطعص

 ارارك د 13) 2. فل. جذريددررو دقن هم ها11هم 5غةلل1هص, 60 6 8مم ع

 هؤزئوقه عمطمطودع» هص0 ءةاععدسأؤم» 15غ هاذ عوجةطسلتعطب جولععد 016 كلط-

 هءطموزطورع هصقوعم» 8مم. ععووووم الكدصسعم] هم !لةموؤةسلمتق نع لص

 1مم 14) 0. حورطيبو. 15) 2. حطددديب "70م طقو#» ل8 تنخوو

 عمطلغ 1. 17. 2 16) 0. ديرب 17) فه. 1. الأ وحني فيكق ٠



 تي

 ٠ سا

 يحن يع ول

 - دنع ياو ان لوح يح

 ها ل يا ل

 0 نيرو

000700 

 كليب ادن نيرا م طتعوم تر نحو

 لبسك

 نر خمدقل ا

 نع ريصقتلاب ىسفن نم ترعشو ('اًلها هلثم فيلات ىطاعقل
 ةطاحالا نع ىمهف وبثو ىملع ناصقنو ىفلضتل هقح هتيفوتو فينصتلا

 ةلوهسل (”هنع تربع اهب ىتلا اهوحو برعلا (*ةذغل ميصفب ىلهجو ىناعملاب

 زواجا نأو ((فلكتلا هيف ىنقحلي نأ تنفخو اهل (*انرصع لها مهف
 اهدعقا (" نأو هنع فارصنالب ىسفن نتقةدحت هيف لادتعالاو دصقلا ةلونم

 ةحارلا ىلا تسناو ىنع ةفلكلا دب (؟ترشا املف هنم هيلا تعزان امع

 داهم (* اهناطيتساو ةحارلا اهراثيا ىف ىسفن ماهنا ىنكردا هفيلات نم

 ناو ةمهلا هذه ("كرت ىف ىيهلا اضر نوكي نأ تفخو ةحّتلاو رجعلا

 ةكراشملا ('" بلط ىلا نوكرلاو (* ةحارلاو نوكسلا ىاديم ىلا ىف لام نوكي

 برو ةبيهلا (''اهتبلج ةبيخ بر نأ تسملعو ةزجحعلا ةلكمب .دوعقلاو
 طاوفالا كرت قوتنا نم نإ ('”لئاقلا لوق تركذو ةيقتلا ('* هناداق نامرح

 ىدع ىلا اداشر وا ريل روما نم اوما مار نم ناك ول تلقو ىقوتلا ىف

 1) 0, طقأ ريطدرب ددريسربطرب ررر تمرورصطذ 8501146 هن معطغتع ةءلسر لقطط

 رداتقوز6 هن هزدم 28606طقواأ هأككو رص 1226 702: >805 062 561 1ةطط]ع عت

 ممؤزوم'* ةمتس. هةريصييطرب سانتخلم زن 01ةمودص 15116 هتتق ددرويصرو 6م

 ةمز2. ع. نميلا لايق رجاص# دمءطت ع عمطأمأ”* نسور ساتس عازواط >161:066268

 0616 * ح مو مطع»ع 05 6226 ةعطقأإلأا 201 ةعطلط 11161. 2) 1“.

 دغلب لكييجمو. 8) 8"هط]غ ذط 2. لله 1“ 4 2. 7. مدددنص

 86901, هور. 1. 5) دستنامتهو ظوصستتطم». 1 17121*-

 ج1:هط1قءاطمت ه2عق طق : ىشفلكتت ال. دطويسانطم ةتءط دتعطغ 50281.“

 2. ى. 17. طفطو» فلكتلا مسأ. 226) 2. 4. 8. نأ تممحو. 7) 2. مصدوم
 8) ىله مدررورروروم مرعب طقفأفو م0طلن ممدسد دما 9) 5". كاردأ.

 10) 8"هطلغ ذص 0 2. 0. 1. طقطو» طين ( 2 لظ). 1م 1ةطعو»م 6

 ىو لهو د هديفعمأه]116همز هزو طتواغوطص 0و8 رم تن ذظ تل 9628615662 8

 مهعاط ذطبخو» ©(ةحمطصطمتغ لسععط ن١. )11  2. هل. 1. ايبلجج. 192 2. ىةع

 مصدرروسو. 13) لكاوالا طووزوطأ ةزعط ةطو» دمع هتك 016 ز 11015 ط 2

1ْ .8166612161161 
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 :ملقملا رز

 اهلوصا ىوجب ناويد ىف اهطبضا ناو باتك ىف اهتبثا .نا ('تمرعف اهيلع
 اهمزلاو ايملع نع ىسفن بلاطال اهعورف نم (* ةلمجو اهلوصفب طيحو
 فّديللو هيلع نيعُبلا وعو لج هللا ثحجح لوق دنم ىلع قفاو اًملَق اهليع
 ةجكلا نسقاو اهتخابوو ىسفن نممذ هنع (ةرصقو فلاخ امو هيلأ
 هماوقب اهجاجوعاو هفاقثب اهليمو هلدعب اعروَج اهل نيبتسيل هنم اهيلع
 (ةارخذم ارنكو ةيقاب (* ٌةيلك ةملك هلعجا نا تيار مك همامتب اهريصقتو

 نوكي نأ توجر ذأ هادهب نودتهيو (؟هرونب سانلا (©ءىضتسي اجاورسو
 لامك نم (" هب ىوس ءادتحاو هب ىعافتنا نم (”رثكا هب ىيغ عافتتا

5-2 

 ليصا ىلع اًلصفم اباتك ىنعملا اذه ىف فنصا نا تمرعف هيف ىظح

 اهيناعم ىف ةيفك ةلمجل اعماج هلعجاو رئامضلا (* مزاولو بولقلا ضتارف
 الماح فلسلا كلاسم ىلا ادثاق داشرلا ٍلهنم ىلع الاد ريخل لبسل اككوم

 ىلع اصئاغ ةنسلا نم ('اظقيم ةلقغلا نم اهبنم نيحلاصلا بدا ىلع

 ىلع اثعاب هعئارشبو هللاب ملعلا (11ىلا اهّلم هغئاطلو ملعلا اذ فتاقد

 اقكلم لوألا فباسلل ايداغ لفاغتملل اضهنم لماعلل اطشنم ةاكنلا بلط

 | نيريكتملل اددسمو ('*نيدتبملل ابردم ('رخالا عبانلل
 2ك 1 3 ع 3

 1) 0. حمجرربو لمع رب دمع 8ءطصمصع 068 3-!هزظولق عمرصقف5 06

 سووجمتطتستمءطعم قسمدم»ء وعطف (ةعةسأ). 2. طهأ حدر صربو. 18غ هن عمق حمم

 عمرموعطعإ ءطوصب 00ه عطوزعط أ اتعطع ةعصلممدص ع2 )2  2. ل. 7. لبيك طيخو.

 3) ف. جايمطرم. 4 8ةطلغ ام 2. ل. 8. تع قطوعءطعءز هرم ؟ةهتلعد ع ؟هطل

 ولو 11غهععورطتم جم ةيلك دج عوققمدغ نصل ةهدطقاا ؟ءةععواقمفمود طقطقد

 5) ه |يخكف. )6  2 ءيستي. 2587) 2 هيلا -28) 5هذلغ هاش

 9) 1: رشكلا هب. 10) 2. ميدرو هدف ميمو. كةع ظ طقطوم

 سمع ط1 سمتععطع 8فو.  هؤ6أه ن. 11) ىلإ زد ةعءووق ه7 81226 ؟6-

 طعوس ءطغب طمصسغ ةمعط طعا ةعوط. ةءطسمأعؤءال هن 701. 12) 8عطلغ زد

 0. 2. طقأ يكدخذم قه. ىددحم رمموطل هدف يدددم ؟ةعمعطت ط6. 13) 0

 هل فيلاتلا.

 5 نيت اذار دي در حوا منن جار فاتت قو



 كو ير

90 21 

05707 

 د11

 من ةمدقللا

 ذا رعو لج انيرابل ةعاط انم منت مل انريمضل انخراوج ناكرحو انلوقل

 رم دارو سك هلوقك ةفيزم ةعاط الو ةشوشغم ةدابع انم لّبقتي سيل

 رتادرط ددو لاقو .(6 مكظازند ذ)) مدن مدر» درترس جرت درع دد لاقو (0 مكزإلا

 6 ويحرص مصصط مد مدد ربك ردع مما ممم يحوم ددذ ريد ردع ماجرم كاان

 (' نويكت“ كلذ لجأ نمو (© حاطح» تدطصم دحددط دوم مدرم ردن مرد لاقو

 كلذكو ةينلاو نصقلا يبسح نتانسح ةلمج (؛كدعت ةدحلا نسا

 ىلا فوشتلاو ةنسلل ىف ةركفلا نوكت (*دقو تائّيس ةلمج لدعت ةّتيسلا

 (* نانسح لدعت اهل لمعلا ثيفنت هنكج مل ناو هللب فراعلا نم اهلمع

 مازدذ دددذ حرب مرج دروب نرد :دب) عت هللا لق امك (”هميغ نم ةريتك

 سرد ذيع ردو جد ربحت كددر ريع لاقو (2 دددذ حرب مجدد مرداروت مال 3

 لاقو (7 درب ددريمطل موحد دريححط مزوكذ مدد دضم دضدا) رلاطاقاا 7

 مرعنإلا مذا مدرعلا مريم مسرب ديرو مامر :دارن تاما» حرش ىف انلثاوأ

 باتكلاو لقعلا ديكات ىلع نيفقو املخ (9 حرجسرب ؟طربد دصدت ذل تئالت
 ةطاحالا اهتلمحو اهيلع ىسفن ةضاير ف تذخا بولقلا ضئارف ىلع لقنلاو

 هيلي ام (* ىلع ىنّلد ىنعم ىع اهنم نتفشكتسا املكف اهله اهماعب

 هطبض (ةرسعو رمالا عستا نا ىلا هيلي ام ىلع هيلي ىنلا كلذكو

 (اهنم ىريمص ىف لسح اهل ايسر لا

 انصع لها نم ناوعالا ةلق عم (' اهنم ىوطاخ ىف دقعنا امل ناليسلاو

 ه) لهو. 1, ة) 1610. 01, 8. 0 ةلفل 1 5 0) 1. 5قطع

 15, 9. 5) 141. طل /) 1121. 3و و) ةوططوخط 688, 4.

 1-1 8 نا ع لدعت ءناع 0 تت .٠ ا 8 2 7 ذاك . 1 7

 2-2) 18"هطلق زم 37 م 0 يدم 3 نم ةانسج ركل نوكت دقو ل

 ةريتك- نانسح لدعت لمع ىلا فغنت مل ن 83) 2. ىلا ]". مهريبخ.

 4) ىلإ هعلحت 5) 2.١ ىل بنعضو.: 6) 8'هطلغ زد 2. لله ال“

 .18 00١"هطلق 1غ )«

2| 
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 زخملقن هلأ /

 مدرب زج» خدمي مدد لاو .(© حددرتإب دصيج) ةدددك تصيب حصص نطو باتكلا

 دد صرح ندد » مصر درو مص تديو 5 مرج باول ناكف (6 حردرم تكربط

 ميبرد خيب د5 لأقو (2دصخيب مرر مدذ ريزوصا دوو مدجيل مفانط مااثلال د

 باول اذه ىنعم ىرشو (4 007 0 دريم د صاع ريال ذدانو صصص طامصا

 رابتعالب قاسحاو ىلسف نع زييمتلاو ىنع مهفلاب (' رضتفملا رضتفي لب
 نم تبلج ام عيمجو ىتمكحو ىتردق ىلع ىلاعفب لالدتسالاو نيقولخللب
 ىغبنيو سوفنلا بادو بولقلا ضئارف (” موزل كيكات ىلع لئالد حا>ولا

 رهاظلا ةنزاوم (:امه بولقلا ضئارف ىف (*ةعفنملاو ىصقلا نا ملعت نأ

 ةدايش (؛ يوتست ىتح وعو لج هلل ةعاطلا ىف اميلداعتو انم نطابلاو

 هبحاص اهنم دحاو لك قدصيو هلل ةيدوبعلاب حراوملو ناسللاو بلقلا
 ” د باتكلا هيمسي ىذا وعو داني الو هفلاخجالو كتفي هل :ىهشيو

 ناقه (7 مصعد مج حمر لاقو (6 جذب مرج حرب مصص جامو هلوق وك

 رح حامد جدد مطددورب لاقو (9 تددذد عديم دحردز مدري ذزياقلا هدمرج تذاع

 فلاخ نم (© ىف باتكلا لاآقو (8هجدد دددد هددذ حدد طوب طيب جدص

 مجود ضوصصاو لاقو (ة صطرم مرصد حرت حزين تدك موج نيطو (ةهنطاب هرهاظ

 فلاخ نم لك نا (؟ميلعملا نمو (؟ادزن رودز ربط حدذو اذ ترد مدروظد)

 هكدصب فقوثوم ريغف لمع وأ لوق ىف ("اًصعب هضعب ("بّذكو اًصعب هضعب

 انداقتعاو اننطاب انرهاظ فلاخ اذا كلذكو هتكص ىل سيغنلا .نسنك الو

 «) اللص. 15, 65) اةلتعطه 6, 6. 1510. 6, 8. 0) ك1.

 9, ه) 10 18, 12 7 005 0: 9 9) طء. 15, 2. 7) 28.

 101, 2. 2 1ك 14 12) طو. 28, 6.

 1) لل. 7. -تددرصمطيب دتدصحت . 2 1 موز بيجو 3 + ديكاعلا ىلع

 2. ه. ةعفنملا لصق. 3) 1221. ىف 4( 5 ل

 قدسيو ىاسللاو. 5-5) 2. اًضعب هضعب فالخ ىلع ناك نم ىف

 0 هنن الع نك ني لخا 278 2. فورغبلا ١" 7-3) هكا
 22 12 0 هك

1 
3 
ْ 1 

3 



 ل

 1 ةمدقلا

 رتتدارل ديذ ميج حصط تدع روان عيع مجروذ موس مطرسبو :تددمرصلا نع

 تصد ('مهلوصأ نمو (0 دردرح ”ةممرمدت ردح دسم متتسمردس ردح :جروذ

 مهفالخا فئاقدو مهبادأ مود» مددرد ىف اونبتا ارث (5 حاددد مدن حدد-»

 اضيا (”+منبلا لحما ركذو هناكمو هنامز ىف دحاو لك (2مهنع ةروثأملا
 مهتيانع ةذش ىلعو مهملع راججا ( ىلع لحي ام ملاصلا مهفلس نع

 رج مموود دررص ميظذ مدرس» دحد :دوبد ( ميلوق كلذو مهلامعا ميحصتب

 هميم مرج مدرسمطم كم ميكن خرج كد مكرصح دح طربا مدحم رنحوضرو مم نيجأ

 »عرج مذ دددرج رد مراورمد روددطل رددصرلا رددوا رزدطرولا ادام ردع درجت دم

 (6 حاترت ماييدر» ذرن ردود رزادمرو مك ردع مررت مدد كرر ماقد "طم

 :ةصريراب جركرب رذ رجس صد مصرح ددطد مدمد مهرج ذد ميرج جد درجرب اولاقو
 2> بن هب دعس

 تنقيتف (0 حددمد حمدطدرمودب خدرصد نيطيب جرمرب دسطرب نوطط طيبصوخط حددد حصن

 (© صولخ ىلع (ةةعوضوم رعو لج هللا هجو اهب ىغتبملا لاهعالا لوصأ نأ

 ناو لاميالا هللا لّبقتي مل ناينلا ندسف ىتمو رثامصلا ءافصو بولقلا |

 حاود مددد» ريمان ةدزاو مطوص تدم د حر بانكلا لاق امك ترئاونو توتاك

 كطيو دردد د5 لآقو (6ريدج ركطدرص درزن هززرد حددططربو ريد تدمج درج يصد ؟يعكرو

 (9 مددايص دددد تازاإلا دك ددد مرد لقو (7 ضميرك دددطد) دود ديد هددت

 لاقو (8دؤدج مريد ريد» مدس دارا د5 د مدر» م كلذ ىف انلثاوا لاقو

 ن) ةوسطمةعس 889, 212  ة) 8ومووطماط 874, 2 ؟. ان. 0) 1ةمصتتط 2251,
 0) مهط0098 2و2 1(, 18. 6©) لوو. 1,155 7/) 26. 30, 4

 9) 2. 23, 7) ل وماتق. 8ءعوعطمأط : 1٠

 قلوقل نم رو الا ددعلا ىار ىلع 0 اوذغنأ هيلع لوصأ. 6118[862621- 3
 1 0 098 1"هطامد» هد ةايبلالا ع ةلوقنملا .

 1) 2. لاقو ائوصص دتمطغ .ءطغتع ةهزصنز ه5 دانقدؤو 0هدص اولاقو عمدا هه

 لهن ١١ 2) 2. هل. 1”. ةروتام تناك ىتلا. 3) 0. جدردرطرب 26

 لورس همم“ مومو ةستمما“ دج( ةهرصقتع”' تع دهام. 44) 2. لع ا

 علوقل ملمع حيحكصتو ل ايها مم 0 ىلع. 5) 1". اهعيضرلا
 00 صالخ
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 خملقللا 1

 1 جل مام اس جابو 21 وامل
 1 و جحا دا 55 0

 000 اج داو نجاد مشا دن

 اميف تيغلاو انلتأوا نم حلاصلا فلسلا راقا تحفصت نطابلا ملعلا نع

 (5 عهسفنا ةضصاخ ىف مهل ةمزاللا ضئارفلاب عاتيانع نأ عانع انيلأ .لقن

 0 ١ ةلكشلل .لثسلل ذاوشو ماكحالا حرف ةق.اهنم نش قكوؤأ ناك

 نوضرسي اونك مق ماوللو لالخل دقعو ماكحالا ( لَمَج ىف ناك جداهتجا
 تعقو ("ام ىتم ناكف جابولق ضتئارتو علاعأ جحصت (* ىلا ماتيانعو مرظن

 اوطبنتساو عسايقب كلذ دنع اهيف اورظن اهذاوشو ماكحالا عورف نم :ةلئسم

 اهيف رظنلاب ('"#طاوخ نولغَشيالو دنع ةظوفحملا لوصالا نم ايمكح
 قيفنت ىلا ةروضلا عتحد اذا اوناكف اهبابساو ايندلاب انواهت كلذ :لبق

 ءايبنالا نع ةلوقنملا علوصا ىف اكضاو انيب اهمكح ناك ('' نأ اهيف مكخل
 حوفلا نم ةلئسملا تناك ناو كلت بسح ىلع اهيف مككلا اوذفقنا مع

 ناف اهيف هسايقو مهيار اولمعتسا عالقن ليصأ نم اهمكح طبنتسي ئخلا

 تفلتخا ناو مثرما نع ّنفَت اهمكح ىف ملعلا ءاسور عيمج قفا

 041 جلوقل كلذو منم رثكالا ددعلا ىرب كلذ ىف ّدخُأ اهمكح ىف جتاسايق

 721 تيسف د . هه رعسالاط 0[ 8 هدا 2ك ما

 ىلا ل. نع. 2( 5) 12. ا. مسوفن>. 2( 6) 4١ مددومذيب 1٠( تاموةطصم)
 رىواطا هسق هادرومطيو ةنقق أوت 06ه 4) 2١ طببوو خذرت دو قم مكرمو حطرب 1

 حمييدجربطيو طصرب دور 0. جطصزو لوم ب 186 ع0لمءعط ةمقغوم طتئسقان عملات عأ 5”

 را #1 ىلع ها 81 رمز 8 قم ديلا ل17 طفل

 عورفلا نم تناك ناو اهيف مكمل اوذغنا مهلقن ةلمج ىف ةنيب تناك نأ

 00 ىترلا ١ اوت ا انا راك

 د2 ةيفع نيل دفع ان نان اة
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 ظلبأ ١ 6 1

 هبشا ام ىف كلقع ٌلمعتساو كمهف ىلا عجترا لاق امناو طقف اهل علقن راثثآ ىلإ

 هلوصاو نيحلا عئارش ةلمجل مأعلا لقنلا هج نم اهيلع كفوقو كعب اذه '

 كل ُتصي ىتح كسايق نسحو كمهفو كلقعب اهنع ثحاو (2 هلوصفو

 دددذ ذرب مدورم» حمص مررد» مع لوسرلا لوقك لطابلا لطبيو ميحسصلا

0 

0 
2 

 كسلذكو (ه درب ردع حصص رسوم ذل طزلطرج ماماتد ماصطرسج مص صرت 5

 مع انلثاوا لوق نم تمل ام ىلع ههحض لقعلاب كرحي ام "لك ىف لي
 دروطط مكروب عايح مررت ذرب دمطط ريط دروطط ططدد رد ويحل ططدد مجرب هدد طذ

 ةلمج نم (* عرف عد هلل لديحوتلا ىنعم ملع نال (ةرجيد ذد ادد طرب ٠

 مذ حب مرب» مدد باتكلا ليق ىناثلا هجولاو ةلمخلا مول همول امف تالوقعملا |

 هلويقب دارآ (6مررر» نيطو مررت ربط رصربج مرير مجرد مرج» مطورب مطيع سالادال

 ديلقتلاو لقنلا (© قيرط حررردوب مذ حرم هلوقبو لالحتسالا ملع صرب» ساس ٠

 ملع مكق (4 حد سربدرد دوج مطم ريدم طم ريدم مدد هلوق هلشملا

 ,طرددد سطس اضيا لوسرلا لوق هلثمو لقنلاو ربخلا ملع ىلع لالدتسالا '
 رحل تددرب طرب دك دك مزن زج حذار تزرمت دحر : مورو ربكذز ذدز ترن تزل 1

 مدقا ناك (" ناو لقنلا نأ انيوكذ ام ىلع كلذ لديف © دو صرب بت

 مزكلا نم (" سيل ("الوا هيلا هتجاحو نيملعتملا ةرورض فيرط نم عبطلاب '

 (لالحتسالا فيرطب هتحح ملع هنكي نم طقف هيلا نكريو هيب علا 0 0
 ناهربلاب هيلع كو تسالاو لقعلا فيوطب كركي ام ىف رظنلا بجاولا (8 اف

 ("كلذ هنكما نمل ىسايقلا
 م) 2غ 4, 89. 2 5) لوطدسماط 15, 212 ه) قوو. 40, 28. 2 آطأ0-

 40, 0) آلان. 32:

 720 4 85ج تس 2) 2. دعورف. 2 8) 1هطلغ ذص 2. ه4
 زوم وطمتع طتو» نتعدطوطتساتعط 4) 8. عرف ديحوتلا ىكل. 18'. طقف هذع] ْ

 ىنعم ملع. 4. ط0 ىنعم..205) 2.4. 1 قيرط نم دارأ٠ 6-6) _سةطاغ

 ص د مخ 1 (7) ظظمطلا رنا 8-ةه) 1"هطآغ ذ5) 2. لل. ا"
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 -. ١ لأ أي

 لقعلا فيرطب هحيكصت بولطملا ومالا نك ول ىخا اب تناو هلذقنو

 كرذع ماقل ('ةةيعمسلا عئارشلا للع لم كاردالا نع ارّذعتم كنم

 نم كنك ول اضيا كلذكو ('هل تحبلا نع قاوتلا ىف كنجاح ترهظو

 هكاردا نع كملع رصقيو كمهف وبني ثيح رييبتلا ةلقو لقعلا (”فعض
 نايبصلاو ءاسنلا عسو هيف كعسو ناكف هل (* كعييضتب . ("بلاطت م

 كاردأ امهب كنكمي لقعو متخ اذ تنك انا امأو !ديلقت هنولمكج نينا

 باطقاو نيدلا لوصا نم مع ءايبنالا نع كيلا راثآلا تلقن ام ذحض

 فقيرطو لقنلا فيرطب كدنع كلذ مصيل (ةاهلاهتساب رومأم تيتان لاعالا

 (© نيبتيو رعو لج هلل همولي اميف رصقملا ةلونم ىف تنك تلفغ ناو لقعلا
 مااثزلا :٠٠ مدام ددح صد رمذو» :3 باتكلا ليق اهدحا نيهجو نم كلذ

 ىقاعم نم لوالا جومولا ىمضتي ام تلمات اذا (© دذ رجدرت دروب هددت دو ذرب

 7" ال لقنلا قيرطب كيلحتو ليصفت ىلا ٍاتهت لئاسم اهدجت ماكحالا

 ىنعم اهتليج ىف ركذي مل هنا ىرت الأ (' ىلقعلا لاللتسالا فيرطب

 ليحوتلا رمأ ىف تككش اذا لقي مل هنا لقعلاب كردت ىتلا ىاعملا نم

 لتثف ىيدلا لوصا نم لصأ قو هتافصو فلاخل ءامسا ىو وه. فيك

 لمعلا ىف صالخالاو هيدل عضاوتلاو هيلع لكوتلاو هلل ةعاطلا مازتلا

 ىصاعملا نم ذبل بورضو دكاسفلا تاقل نم تاننيكلا ميكاصتو (8 ديجول

 هبشا امو (” ههجول سفنلا (” ةبساحتو هنم ءايخلو هيف ةبكم او هلل فوخلو

 ه) 26غ. 17,8.

 1--1) 2. هع. ا“ كرذع رهظو هتك نع ىاونلا ىف اروذعم تنكل

 هنع ةهجحذل كل تساقو . 2) 2. 1. هةررري 2180 ءافعض (؟عآ. اد, 2[. 1)ر

 هطوع [سقستغتو هدم ممعطغ قع لهعدسع ؟01عوصلمم خلق طوووو» )83  0.2. ة

 دنبضص. )4  ة. تركيصت. 5) 2. 1". ايهلابعتسب. 226) 2. ى. 5.
 نيبتسيو. 7) 2. ىف. 7. لقعلا فيرطب. 9 2م مه. # دتاقل
 ةطوع نسق ةنغم» عمطعوسعطغ ديجول نع حاجب حوبط. 9--9) 2. كه 1.

 سفنلل ةبساكا او.



 01 توهم

 يهل وا

 ال

 م ظن و

 نا هاش او ل ا ا ل و ا ا وع ا هر نا د . لاا

100 

 3 م د يح

 1 : خمدقلا

 ملع ىعّدي نم ضعب كلاس كقلو ضرالا فمع ىف .ىذلا ءاملا نع

 ديلقتلا نأ لاقف ىطابلا ملعلا نم كل تركذ ام :ضعب نع ةعيرشلا

 نمل تركذ ام حمصي امنا هل تلفف اذه هبشا ام ىف رظنلا دسم كسي

 ('ءافعضو نايبصلاو ءاسنلا لثم همهف كعبو هزييبت ةّلقل رظنلا نع فعض

 ةكاص ىلع فوقولا هزييمتو هلقع ةوق ىف (* ناك نم اماو لاجرلا نم لوقعلا

 ذلْلا رماب ىرواهتلاو ٌلسكلا (2هلقعب هيف رظنلا ىع هدعقاو هيلا لقت ام

 دبع كلذ لاثمو هنع هتلفغ ىلع ميلمو كلذ نع بولطم وهف هتعيرشو

 اريصب ناكو (”هناوتخاو هنزوو هدقنب هماو هتيعر نم لام ضبق كلما همؤلا

 ىتح (*ةيعرلا هب اوفطلف نزولاو كقنلا نم همزلا امب اةذاحو دفلك امب

 دقتنم نزولا ييحص دكعلا مات هنا اويعزو لاملا هورضحاو ميلا سناأ

 نواهتو مايواعد ةكح ىلع فوقولا نع لسكو لاما رما 2كلقو خلوق ىلا سناف

 ةحص نع هلأس هيدي نيبولاملا رضحا املف كلملب كلذ لصتاف كلملا وماب

 ةنوكرو هالبم (ةرمأب هفافضنسال (: ميقلا معر ام ىلع لاملا (© ناك ناو هحنع

 لاملا نزو ةحص نم ماوعد ىف ةيعرلا دلق ام ىلع باقعلا بجوتسي

 1) 2. درر ةنم مدرب ءافعض سلوطف ةن» ىفعض. 2-9) "طلع
 ١ !" 83) 1. ]هه مجيجدصدرروبب هذ مهعط ةولسمتس "6هل1وص 1[ هن هتك لفت

 6 610سم هج:اعنو مامانكمم”'. 1116 ندع عمط»ةتنعطت هزه هذ 1 هصقأأ أ ؟ ان تان دصحذ هدب
 66ه. 23, 16. دس ال11 ه66 حريددتل طفت. مايجدرم اح 81226 7012 40611 1ك 8 0

 طموؤزسسم»'. م01. 00103 طم» مهعطتق دمتعط 211 ةوصط علا 683, 32 اتت

 صوماطممتس. )4  2. حب 7. طلق“. 5) 2. هع 87. ةبيقعلا 6) ط. كلا“ |
 نوكي نأ ىلعو. () 2. هل, 8". طا]و» طهءط 062 7 ميحكصنلا نم

 ةدولو لايمكلاو, 598 ةوططماذنط ه18 ةهعءعطغ ة2عوقوطقتت 760612 1؟81212.

 مز6

 لاما نأ جاوعد ىف ةيعرلا كيلقت دنع باقعلا بجوتسا الو كلذ نع

 8) 0. رمأ. 9) 2. 4. 7. هلاس امل لاملا نم ءىدرلاو دين رييبتب

 .ىدرلا نم كقتنم نزولا لماك نذعلا مت 7
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 ةمدقملا ع

 فصن ىلا سانلل سلجج ناك هنا ءاملعلا ضعب نع ليقو (« دردجرو مصدم

 ضئارف ملع كيري نطابلا رونلا اوتاه لق (' هباككاب الخ اذاف راهنلا

 ”بواجن فالطلا (ةماكحا نم ةّذاش ةلئسم نع ءاملعلا ضعب لتسو بولقلا
 ”ادرق ملع نم تيكحا لع ةلهج هّرشي ال ابع لئتاسلا اهيا دلتا

 فارطا .ىلا .تفغوفت ىتح هلافغا كل زوج الو هلهج كعسي مل ام عيمج

 ىف ةليضف اهيلعب بستكت ال ىتلا اهتالكشمو لثاسملا ذاوش ىف رظنلا
 مسقاف انآ امو كسفن قالخا نم ةليذر اهب حلصتست الو كناميا كنيد

 | ةسيخ (:لنم ىنيد ضئارف نم ىسفن ىف ىنصخ: اميف وظنلا تمزتلا ىف
 دعي (6غرفا ملو ئنم بتكلا نكمتو ىداهتجا كملع ىو (*امع نيثالثو
 (© غلاب عيرقتو كيدش خييوتب كلذ ىف ليطو هنع لأوسلا نعغرفت ام .ىلا

 ملعلا نم رخآ لقو امع نيرشعو ةسمخ لمعلا عيحصت تسلعت رخآ لقو

 مل َىَفَخَأ اذاف روتتسملا (”زونكملا ةىشلاك ءاملعلا روودص ىف نوفدم وح ام
 ريظن اذعو ديف مهخلص دحا © نع فخي مل (©هورهظا اذا دحا هكردي
 ملعلا نأ كيري (5 مرد مورد تدرج نهيب دذد ميزت تجوصرت هاو ميكلل ليق

 ىفخملا ءاناك ('' هزييمت ةبق ىو ناسنا لك ةزيرغ ىف نونكمو ('”زوكرم

 03 ءنطاب ىفو هتوق ىف اع ثحبلا موري ('2 لقاعلا مهقلاو ضرالا فمع ىف

 ثحابي امك هسفن نم هيقتسيو هرهظيو هنع فشكي ىتح ('**ملعلا نم

6( 28. 51, 8. 65( 22 20, 5. 

 1 1. ببدريحد ةهموءوطع1ت ءلوهد 3085 ؟كددحد 2( مد 1 ريمأ جطو

 ماكحأ موهوغ طقوم 665865. 83) 2. لل. 1. مديلا ؟تآوق 4) هل. ظخنس.

 5) م غرغتا . 02 12 غلاب ةطو» لكيكو 184 02862723 421407

 عم]318 61. «) 2. هل. 1. مردروذيب مقعو طولنص ظءةطلقت ةءطغعتسا 206

 جانق ممودصمطيو 7هممعط أ ةطعال تان 5612 8) 0. دسم م1611هنءطغ هسق دمر

 5-0, ىلعاا١ 10) 17-2 رونكم. - 117 87-204 ذمفت.ا - .12) هل
 لقاحلا د 2 ققاعلا يبل 13) 2. هل. 1. مطلغ 14

 نطابلا ملعلا.
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 نرد خمدقلا

 صاوخل ريغ ضئارفلا نم :فنصلا اذه نم ةديعب (' اهتدجوف بنكلا

 اهيلع هيبنتلا ىلا هتجوحا امف ماوعلا اماو منع انيلا لقن ام ىلع عنه

 ليمعلاو ملعلا اوليها نيذلا (؛اذه اننامز لعا ماوع اميسالو اهيلا داشرالاو

 ةمه معانم هل تناك نمو بولقلا ضئارف نع الضف حراوللا  ضئارف وتكال

 ةماعلا دنع هب ىمستي ام ىلا هنم دصقي امنا ةعيرشلا ملع ىف رظنلا ىلا

 ملع نم ليميف ةفرعملاب (" ةضاخلاب هبشتي نم دنع فقنتيو مّلعلا مساب
 ىف (*ةليذر نم اهب ىقنتسي الو ةليضف هبسكي ال ام ىلا ةعيرشلا بانك

 باطقاو هنيد ٍلوصا ىف رظنلا (لفغاو هنع بلاطي مل هلهج ولو. هسفن

 اهيلع نود ضرف هنم مصي الو اهتلفغو اهلهج هعسي ال ىتلا هتعيرش

 موقت (9 مأ انلوقعب هيف رظنلا انمزولي له ديحونلاب فقحتلا لتم اهلعو

 لوقت امك دحاو انّير لوقنف ديلقتلا ةهج نم هانفقحت اذا ةكحلا اًنع

 ىقيقلل دحاولا ىنعم نع ثحلا انمزؤلي لهو ناعربو ليلد ريغب ةماعلا 0

 داحالا رئاس نم ىنعملا اذه اندنع لصفنيف ىزاجملا (: دحاولاو

 بانكلا ثح هيلعو هلهج نمومل عسي ال امم اذهو ال ما © نيدوجولا

 (هرئاس كلذكو (« حاجطرجب روت جرد دد دددذ ذرب مدريد جرس مورد هلوقب

 ال ىتلا اهنم هحرش فنأتسن امو اهل انركذ مّدقت . ىتلا بولقلا ضتئارف

 رون وم ىلا نطابلا ملعلا وهو اهلمو اهملع نود نيوملا نايا متي 0
 حصصد) مرصمد مايمرد مرجي»و )ج هلوقب ىلولا راشا هيلاو سوفنلا ءايضو بولقلا

 ه) 1:6 4,

 1 رض 5. اهتز رصع لك ىف 9 5. هل. عت. 8) 0
 زصاشل مساب. 4) 0. خلاذر زمن هسعط ص ةولصم» ؟داعقعوم 2606م8 0

 اعمز» 1هطغقأ عمم عمععصم وأم جم ةليضف. اآكدص عمط»وهنتطغ ه5 دن 06ه 86هعمأ

 رص ةزصصعم ؟ه> ظادسمعم, ةاكعصغات ءطف 1دقت]ةهغ1غ6> هطول“ هتتعط كانت“ ©66-

 مدعزسط متر 21606: :ةعاطخت عاهل. 5) ىةرح 8206© 0. 186 20ءعاط 86

 آه. ضفرأ 261 ط6. 6) 2. ول. 4) 0. ىناجاملاو. 2 85) 68

 8021 تادوجولا 9) 1"هطلغ ةط 2.
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 030 2 لأ أو

 ىف اهيف رظنلاو ضرالا ةحالف لقم (' هلونم جراخ ىفاثلاو هتيب ىف هلونم

 هيلع رذعت وأ (5ة كلذ ناوأ زاج !ذاف ( ةدورح# عايضو ةمولعم تاقوأ

 .ىللا لمعلا اماو هلونم وغ ليعلا ضرف هنع طقس (* ضرالا .ىف (* لمعلا

 هتيدوبغو هيف د ءكنكس (6 ةدم ةدم لوط هنع طقسي نسيلف (*هلؤنم ىف .(© همزلا

 هل لمعلا (©ضرفو لغاش ةنع هلغشي الو عنام (' هنع هعنج ال اذا هالومل

 ةمزال انيلع ىخأ اي بولقلا ضتارف كلذكو امئاد هسقنب الخ اذا مزال

 وعو لج هللب لهل“و اينحلا بح آلا اهنغ لغاش الو اهيف انل رذع ال
 مامرانطا مدد 38 مزجت طربو ميج حددصروم رخو طحفصو ىاض طدرز رود مصر هلوقك

 مزاول ىلا عرفتي ال ضرفلا نم فنصلا اذح لعل تلفف (« :نبد مذ ٠
3 1 0 96 
 | 0 لعك ق اعدييعت لش اهجرع رسل كلذم اعنبح ريشك

 | 020 دنعاجج ةرثك اهتذَجِم 6 اهليصغتو اهتيدعت ى :ثْذحِل "ملف
 (6 جد تحوم مدرجج رص همدوبج مدرج طدط مع ىلولا لوق نأ تمقوتا ىتح

 اود وح نردعلا ةربصح# حراوجخل ضئاوف ذأ بولقلا ضئارف هب (* دأرإ

 تلقق اهعورف ىعانتت ('! 32 اذج ةريتكف بولقلا ضئارف ('”اماو ةعيروش

 (ةوهعلت ال ثيحب ('*اهيلع سانلا موزنو حوضولاو نايبلا نم اهلعل

 ىف ةفيصوملا راصعالا رثكا ىف سانلا ريس تلمانق اهطبض .ىلا ةرورضلا

 6) لءق. 5ر12. 25) 28 119,26

 11 1 ره دلي 2) 2. 8. ف. تاقوا ىف ةةعارزلاو ثيل لثم
 هدورح# ضراو ةمولعم 1. طهغ 548غ عايض مهطآل ميهيدربد عمطقط# دس

 ميرو ١ 95/2 2 ضرالا ند 4 4 1ظعءطلغ ةص 0.

 5) 0. دالوم. 6) 8عطلغ ةص 2. *) 0. لغشي الو عنام هنم عنج من.

 8) 0. كل. ضرغخ». 9) 2. 1. 4. ريد طدبصسو. 10-10) 2. كل

 اماو تربص *ةذج وح ماسجالا ضئارق ذأ بولقلا ضئارف ىلأ راشا امنا.

 11) 1. داكي. 19-2212) 87. حلت ملف ملع ةياغ ىف 2. طهغ مرتدد حذرت
 هةءمطدع ذهغ ملخ ةسعووكولاوص دصق ريرررددج ؟همععطعتقطود همم يرردح ستغ

 ةياقولا فلا, وم هءطع هكر دهسعسءانعط ذص سه عمت طرستفءعطعم مذ. ؟0اعودرصصغ



 ىف مسفلو بلقلا كارتشا وه ةبوقعلا بوجو ىف هيلع كيتعملا نا (' كلذ
 ىف لوقلا كلذكو ليعلل هتكركبف مسيل اماو دصقلابف بلقلا امأ لمعلا

 اذاف اهنع باثم ريغ هنا (”اهيف هللا هجو لصق (ةريغ نم ةنسحك قاب نم
 نأ بجو رئامضلاو بولقلا كصقم ىلع اينبم (*هداعو لمعلا بطق ناك

 (*جراوملا ضئارف (”ملعل عبطلاب مدقاو فبسا بولقلا ضئارف ملع نوكي 0
 لعل تلق لوقنملاو بوتكملاو لوقعملا نم نطابلا ملعلا بوجو ىل جص املف 0

 ب عر عا مزال ("ريغ ضرقلا نم فنصلا اذه ٠

 هز لك ىف ('انمولت ال ىتلا نييارقلا عئارشو ط2لاو صويرجإنلا لتم

 0 هل لوط امثاد انل ةمزال اهتيار اهتحفصت املف ناكم لكو

 ةعاطلا ماوتلاو بلقلاب هللا ىيحوت مارتلا لثم اهنع انل رذع الو اهيف ةرثق

 ةمزاللا ضئارفلا لبع ىلا قوشتلاو هل (''ةبحملاو هنم فوشلو ريمصلاب هل
 هيلع لكوشلاو :« بجرب دمورط هددد :نرد» ةطوب مع ىلولا لوقك انيلع ]

 نم ('*دقللو ىسلل ىفتو (ة درب طدد هت سود لق امك هيلا مالستسالاو '

 ناف لجو زع هلل ةعاطلا نع ةلغاشلا ايندلا لوصف ىف دعزلاو انيولق 0

 عم ارتاوتم امثاد ابهجو ناكم لك ىفو نامز لك ىف انمزؤلي كلذ عيمج
 («انسافتا رثاوتو انلوقع تابث ذم ('*لاخ لك ىلعو فتقحلا» تلا 0

 (5 لخاد ايهدحا لمعلا نم نيبرض هالوم همزلا دبع كلذل لاتلاو

 «4) 5و. 119, 5. 5) 69, 9.

 1 2.8. نأ تفلت تر ©..ف ريغب ةخنسحح ىتا نم كذلك 0
 آ'. هجو ريغ اهيف لصقو ذنسح. 8) 2. 7. هل. روكشم ريغ نأكل ١
 باتم الو اهيلع. 4 2,18 8. بجي ةيمننلاو بلقلا نم تصقلا وف ٠
 8) 8:32: هع هلع نمد 2203 0 7 طب وه اه. 8
 انيلع. 9) 2. ميزردر» 1". انل م .نال ريغلا نيبارقنأ . 10) 0. انتايح. '
 11) 0. ةبحلو هل هعاطلاو ريمضلابو ا 12) 0. ىغبلاو.. 131

 تابت عم لاوحالا ىم 2. طان» تابت عم. 14) 2. ٠ انسفنا. 15 2

 لخاد ىفن 0

 / ا
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 زخمدقلا 1

 ربذ («رذ ديرب طدج دكزصمل دكان صطصبلا دكدزلا طخ تربح مدح معصم مكب

 ربط ( :-ححدذدو صم ميج مرور مذ (6 : صرت دج ميم درطم ذل همم

 رصضرمرم ربذر ددد5 مع رممجعم ريذ (4 :مددولإل ميو هددحذ كم دكحمم

 ىلا ةعاطلا عيمج در مق كلذ لثم ريثكو 67م مب

 ربط -٠-٠ حرص دريم ددارب ديب مسرد مريض »5 هلبق ىف ناسللاو بلقلا

 مدذد) دود ديم دودج جدام دحر دو ٠١ جنط ”درتم بكل ٠ - عج همند

 فّكتا مل اهيف ددرمو هب ةلفتكمت ءايبنالا رئاس بتك امو (/ تورز

 باتك نم بولقلا ضئارف موزل ل ('يص املفخ هترهشو هترثكل هراضخا

 مع انلثاوا لقن راثآ ةهج نم هنع تشك لوقعملا ةهج نم مص امك هللأ

 هضعب لوقعملاو بوتكملا ىف هنم رثكا عمالك ىف (نيِبَو عضوأ اهتدجوف
 صدع رص دودو يدك لوقو (و رد مدذ مرصد عةلوق لثم © المج

 اريتك اندجوو هركذ لوطي مود»# مددر» ىف (*الصغم هضعبو (# تردد مجود

 (6 ماظ) صدد ممد ( هتطاسم (6"كدنع ةلوقنملا عريس فاصوأ (5 ىف هنم

 لنق همولي الا هنأ (* مدريد تدر تدر» ىف اضيا هللأ بانك ذهج نم تيارو

 كحا اهيلع انمزلي ىتلا جييررج نبذ جيم نم اًثيش ايهاس ىتا ىم نأو

 انئذف طقف حوررب وا"طيووم الا اهنع همرولي ال مدد وأ جرصس ررددم

 ه«) 2غ ةر 18 5) وج. 19,18. 6 19, 17 2 دل
 15, © ابه7. 15 .٠ 71) 125. 30, 11 9و) ةومط علام

 1065 10. 7. 7) لوسع. 8وموعات“ل 2 الآه. 275, 8 82 7.

 2) سستم 35, 11, 15. ْ

 1) 0. لصح. 2 2) 7ةهطلغ ذص 0. ن. 1. 83) 17. لمكحماذ الصغم هضعبو.
 4 85 همعاط ظ. هذص 8ورفتع لهقتت لهقذ 016 آه. 3. مسن قهطوءطعاط6#

 طممستطعع. وصفك ماتقدؤو هو طقو» لصفلأو 2 5/2 1

 7 ريتك هلدجتو . 6) 0. لنع عانع لوقنملاو. 2 0. حطاييحبم

 2. 1. ه. حجج طأ يبدد



 4 ْ 00 لا

 كلذ هبشا امو همعنل رابتعالاو هيجول لمعلا صالخاو هعركي اميف دعزلاو

 نيسلعف دنم ةرفاظلا نسم تالآ نود ريمصلاو تاتا 00
 فاقو اهلمعل ('انبولق رايتتخاب الا انل منث' ال سراوجل ضئارف نا انيقي املع
 ةعاطل رايتخالا اهيلع ضورفم ريغ انبولق نا انمكوت ناف اهلعفل انسوفن
 نود لبع (*اهل متي ال نأ (* اهصئارف مزاول انحراوج ىع طقس ('5 هللا

 مايقلا (4 انحراوج ىلاعت فلاخل فيلكت مص املف كلذل انسوفن راينخا

 (ة انئاوجا فيشا ىه ىتلا انسوفنو انبولق لمهي نا ري مل هضئارفب

 لامكو ةعاطلا ملمت اهب نا هل كّبحتلا ني انهشقفط قانا

 نوكتل ةنطاب ضئارفو ةرهاظ ضئارف ('؟انفغيلكت كلذل (بجوف ةدابعلا

 ص املف زعو لج انقلاخل اننطابو انيهاظل ةلماش ماع ةئلماك ةمات ةعاطلا

 ىنعملا اذه نم راع هللا باتك لعل تلق لقعلا فيرطب اهبوجو ("ىل

 هراقآ كبلطف هيلع-انكديو هيلا اندهبي فيلت ىف هنيمضت لسا 0
 مرسم صرع صدصر»س هلوق كلذ نم اريثك هيف اًدّدرم هتيفلاف هللا. باتك ىف

 ددررو درج مكرم مددددرتج رص تدوم طددأ دازمر ةدت1 ددحدذ ذذد تسكب

 ممدحأل دذمد ريصوبط صطروب مورج» مرب مددربذ لاقو (© ددد5 رن حررت دوم

 (6 مدانم) ذدد0 مدددأ ذدد دددرتألا حهددتأب مرح مرو مددرع5 هليقو 5

 (6 مدد ةررذط خدر هليقو (2؟دددص مروا ددطرح حدداب مسج صرب هلوقو

 (/اددرصأب رصد صرع مييجتط جيم دذ تصرتم طويجريب تدرجأب جمد جرم ادري جصرت» هلوقو

 نيف ةبكملاو .فوشلو (9 حدر رصربد حطم حددو هد دوج مري حددس»» ةلوقو

 دررد تابع دودص مذ (”بولقلا ضئارف نم ىهاونلا ىف لاقو بولقلا ضئارف

 ت) 268 6,54 -. 5) 30,20, 6م 11,18. 2 18,52
 . 19, 18. /ي) 24. 10,12. و) 10, 19.

 1 1. ل سددص رول. )13  1. ل مد مصصطل. )2  0. د. 1". انضتارف.

 8) 8: انل. ١ 4 2. ه0 4. ءانحراوج ىلع, 3 85) 2. انسوقتا 001
 بخ بق. «) 2. اهغفيلكت. 8) 2. انل 9) 0. اهيغاون.
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 :خمدقللا ٍْ 00ه

 زتظماقلا بانكو © نيدلا ليصا 6 باتكو تاداقتعالاو تانامالا  باتك

 ايووصخص اًباتك (اهيف دجا © ملف اهنع تتثحبف اهارج ىرج امو
 ريغ اًلمْيَم بولقلا ضتئارف ملع (*ىنعا ملعلا (*اذح تيأف نطابلا ملعلإب
 © طيح فيلات ىف ميمزم ريغ ( ىّلسو هلوصا ىرج باتك ىف طوبصم

 اضيف

1 
1 93 
5 
1 7 
3 

2 
35 

0 

 0 نم فنشلا اذه لعل ىسفت ىف تلقو كلذ ىف ىبجحع لاطف ةلوصفب
 ىلع ضخلو بدالا ةهج نم هبوجو لب ضرف موؤل انل مزال ريغ ( عتارشلا
  بلاطن ال ىتلا' لفاونلا بسح هبسحو دئشرالا فيرطلاو .مهنالا ليبسلا

 تتحف هليبقت لثاوالا لمغا كلذلو ( اهلافغا ىلع بقاعنالو اهعيبضتب

 ضرف موزل (© انمزلت لحم ليقنملاو بوتكملاو ليقعملا نم بولقلا ضئارف نع

 ٌتصي مل داسفلا اهلخد ىتمو ضتاوفلا عيمج 0"لعاوق اهتلجوف ال م
 مص دق (3 نإ تيلق نأب لوقعملا نم امأ حراوجل ضئارف :نم ضرف انل
 اهدحا ددبق هللا معن اهالكو نىسجو. سفن. نم فلوم ناشنالا نإ (1انل

 ةرعاظلف ةنطايو ةرعاط ةعاط امهنع ىلعت هلل 08 انمزليف نطاب رخآلاو رعاط
 هل رشنلاو هللا باتك مّلعتو ةقدضلاو 03 ميصلاو ةالصلاك مراوخل ضتئارف

 ساوحب ةلمع متي امم كلذ ءبشا امج. مالطا 7737751 تاالاللا 2515 35 لصو

 لثم 05 بولقلا ضئارف ىهف ةنطابلا 4*0ةعاطلا امو ةبهاظلا ناسنالا

 65 هنم فوشلو هتعاط موؤلو هباتكبو هب ناميالو بلقلاب 06 هلل نيحوتلا
 هيلا ملستسالاب هيلص لكوتلاو دنم. كيلو هل عسارتلاو هيف ةيحللو

 31-1) 3هطلك ذه 28. 2) 2. ملف كلذ هبشا اص. )8  2. ءرش ىف
 اغيلات اهنم. 4 4) 1هطلغ ةص 2. 5) 8ءطلغ هذه لاطف دع 1'.

 6) 5. مذاابدد ردود ريجرح 5 ناوئيد 13 فيلات 5611 هم 70طنم

 فيلات 53+ باتك جوومأ 56 طهغأ46. 7777 مهطل >؟ةموعطعتعظول هسق

 7) 2. ضتارفلا' 8) 82. اعايا انلاجبا' ىلع. © 9) 0. مولت. 2210) 0
 0اس 11-11) سهطلغ ذص ل. 1س 0. ةءطلغ هدم نأ. 12) 2

 انتمزولق. 18) 8. مايصلاو. 14) 8هطآغ ذه 2. هسف كل 15) ظنو#
 طووتسسغ الكف. 1". ح ذأ. 11 م0. 1500. . 16) 0. هللا كيحوت. -17) 2.

 4- ايتدلا ىف دعزلاو.



 7 ةخمدقلما

 (م 5703 )52 د5 ”مم 770 هذ» لق ابك ىلاعث فلاخل ريغ هيلع علطي الو

 (6 )مد تدم ذد سود مدس مدار ماتت 53 لاقو

 نطاب رخآلاو رهاظ ايهدحا نيبرض ىلع ىنيحدلا ضتئارف ملع . ناك او

 . اوفنص نيذلا ”1055لا لعا دعب انلئاوأ نم 0 مّكقت نم بتك سحكقصت
 > ندعنع 2

 كتيفلاف ىطابلا ملعلا ىلع اهنم فقأل ةرينك فيلات ( عئارشلا روما يف

 6 ضارغا ةثالث لحا نم لكي ل هنايبو هحرش © اودصق ام عيمج

 كلذو (” مع ءايبنالا بتكو لجو وع هللا باتك صوصن حوت اهدحا

 ىضر 7”االط 57.( ورش للقم اهانعمو اهظفل رش امإ نيهجو .دجحا ىلع

 اهغيراصتو اهتازاجسو (اهتغل ىناعم حرش امإو ةيناربعلا بتككلا رثكال هنع هللا
 ذهجو هللا رضن لانج نبا بتك (© لثم 6 اهظافلا طبضو اهءاككأو
 ىناثلا برضلاو © مهارج ىرج نمو 571601 باكا بتكو ةيافك هيف امب

 اماو 01 مثالا إد مق “5 09 باتك لثم اهلك. امإ عئارشلا نويع رصنخم

 امو 20973 صاد طاض)6ؤ ط)355 لتقم ىنامزلا اذه ىف اهنم انمزلي ام

 طادطاتنلا ىف هاال»هدلا رئاس بنتك لثم اهئارجا نم ءرج (7 اماو اهلتام

 ريرقت تفلاثلا بوضلاو (9 ماكحالا دقعو ماسجالا ضئارف ىف 202120لاو

 لتم (ةانفلاخ نم ىلع كيلاو لالدتسالا فيرطب سفنلا ىف ةعيرشلا ىناعم

 ه) لوا. 12, 0 7) 21 20,

 1) 2. 4. فلس. 2) 0. عئارشلا ىف ةعاطلا روما 2. 4 ةعيرشلا رومأ»

 8) 8. مّكقت- 2 4) 8. بابسا. 5) 8. هءايلواو هءايبناو هللا بنك حوش.

 6) 2. كل, دصالقنل سموم طتصنفءط نع ريسافت. 7 هي ايظعلا

 8) 2, انيياعك طافلاو 9-2-9 ةمهطلع 9-18: 10) ظ. تشلا

 11) 2. لثم اهرتكا امأو عئارشلا فم 12-12) 1"هطلأ ط0.

 13) 80 0. ت. هز 11ططود (- 1'.) ةميتعط# متعط# 098عوووط. 2. 281

 رافكلا تنك قلعت
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 ةمدقملا 4

 ريتكو حايبذد ةعارزو مامالات سابلو ددصد دوربد لكا ميركتك اهيفني الو

 ضتئارف امو اهنم انمزل ام موزل ةلعو اهعرحت لَدع انع ىفخ امم كلذ لثم
 ("ةليجو عت هللا لوح (: ةخرْشَأس ام ىلع ( ةيلقع اهلوصا ةلمجن بولقلا
 (© ضصتارف ىف كلذ نايب ىلا انب ةجاح الو ىهنو رما ىلا مسقنت صئازغلا
 اهيعاونو بولقلا. ضئارف رماوأ نم ركذا ىنكل ( اهحوضوو اهترهشل حراوبل
 ىوع هللبو اهنم ركذا مل امل (5 الاثم نوكتل قرضح ام

 فقلاخ مّلاعلل نا انداقتعا بيجو اهني بولقلا ضئارف نم (”رماوالا امأو

 20ش هلثبك سيل هناو دل تيحوتلا صالخا مك ءىش نم ال كحتإل
 (: تاقولخلاب رابتعالا فيوطب هيلع لالدتسالا مث انبولقب هتعاط انماوتلا

 هنم فوخل مازتلا مث هيدي نيب عوششلو عضاوتلا مث هيلع لّوتلا مك
 هاضر ىلا قوشتلا مث انيتامضو انيهاظ ىلع هعالطا نم ءايللو هل ةبقارملاو

 هيلا ابرقت هتبح ىوذ ىف ةبحملا مث ههجول لمعلا (؟ ف صالخالاو

 ٠ الل ىلع دل روهظ ال امم كلت هيا امو. (*هيضغلب 3: ةضغنلاو
 دقللو ىسلل اهنمو دنيكذ ام عيمج دض اهني بولقلا ضئارف ىعاون
 دود حرم -درمص خبطو حرص نبذ باتكلا لق امك (1:” انتعيدش ىوذل ماقتتالاو

 اهيلا قوشتلاو هللا ىصاعم ىف (':رطاخلو ةركفلا لامعتسا اهنمو (6 درت

 ناسنالا رييض هيلع ىوطني امم كلذ (2 لثام امو اهذيفنت ىلع مزعلاو

 6) ةنهج. 19, 18.

 1) 2. ةيلقع ةيلصأ . 2) 0 اهحرشا . 3-3) 1865 ؟ه2> 0. حرم

 رسدصلع مدعط عع دععمس, 06 ظفصل 185 هه ةؤوجلاع طووعطقلت عاف 2. طق

 ىهنو رمأ 8886 ىعاونو رمأوأ. 4 18ءطلغ ةص 2. 5) .1١ ام لع اليلك

 6) 2 ومأوأ» ) 0. ةقيلخلاب مد 016ه6» 84ءا116 طءععتسسغ اطلق.

 مى ح 815. 11. 2". 1498. 8) 002 نع 9) 0. ةهتعاط ىضغاب.

 10) 0. مددرر»دررب دربطيو حط هكومطو» 1هغ هطهع ديبطيو مدع 01440 ععهمطت

 2 طمطوم ةهقاتع ملاظلا ىلع. 11) 28. هل. ءوسلا راكفالا اهنمو

 وطاخأل لامعتساو . 12 1في لكاش.
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 ُه :مدقلا

 مددوبذ 6 مدص (”مع انلتاوا لوقل انيلع (ةروطحمف ('هب ايندلا (' عفانم

 دود مدرب مدرب درورجا مكان (6 د كمدخل طمد ريصط تصطرب مرج مب د

 مدمج داموا دز مدمج جد مدازرج دح ازاوجماان ددد مدان هدرت ناو درتاب

 صد ددحجأ هذزلاو حهارذ ممدوح منال اولاقو ردك ددددرج مزط) مددروم دمك يطرب

 دروب اولقو (0 حدد ترصوط حرددد ريطأ خروج طدرصبط مدمر حرر طين مرمززك

 دداند مذ دصوابمد درررطرب + دمرب (© درعص رصرج ؟تصاابمو خرجت مرو كح مع

 نذوب حدو ذدرم5 مرد ذل جددت ميج رهط سمو مدددرد ردصص طر ردمدك "طا

 مدصانن مدرو حض مدق ذدرمذ ركب مرد ذرب ددج ميج ردمصسمت مددكريد رد

 (8 خدر
 اهدحا ةتالثف هتعيرشو هنيد ملع ىلا عد هللا اهكتف ىتلا باوبالا امأو

 هب ئيحوملا فداصلا هللا بانك ىناثلا بابلاو تافآلا نم ةميلسلا لوقعلا

 نبع انلئارا :ةتسلأ .لع دلوقنملا راقآلا .تلاثلا بابلاو هع 0٠٠0

 هيف امب (” ههجو هللا رضن هدرص »د+ اهحرشب مّكقن دقو مع ءايبنالا

 حراوجل ضتئارفب ملعلا ايهدحا نيهسف مسقنيف ىيدلا ملع اماو (ةةيافك

 ملعلا وهو رئامضلا ىو بولقلا ضئارفب ملعلا ىاثلاو رهاظلا ملعلا وهو

 لقعلا اهبجوي ضئارف امهدحا نيمسق مسقنتف حراوخل ضئارف اماو نطابلا
 لقعلا اهبجوي ال ةيعمس ضئارف ىناثلا مسقلاو باتكلا اهبوجوب ناي مل ولو

 ه-ه) 1':ةعاون ][هلقدلسم 023,261. )5  12ه. 30,20. ه) 28.

 0) هط0098 وه 193,121

 1-1) 8'هطآق 12 0 2) 2. د-صرمسو 7هموعط716562 915 تصصخم

 لم دحيصرمو ح مصرمو. 08 ةسلمن سمس ص مه متت طا ست ةنهطفد 1188. 3 كال

 نض هوم. ظ. 3) اكومط لوس طفط#. طز ؟ندوروددر طفممزفطسم# ذط 06

 82هعم] 016 ههعططت 1]0ةهطفص ةروطنم» 068 ل0ةهطقاتطت8. 1" لكاوأ ةؤأمءاد

 سوس عطف ىطوءطعوأ طه ءايلوأ ؟ع1. هطوع هطوط» م." كل. 8. 4) 861261*-

 اعهرتوزمرعأ 155 هزصه طه1 1. هم عمل نطتخاو الون. نصسدرم يجرب تم دز

 5-5) 18"'هطآغ آخ 2. ْ
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 زمدقلا 8

 جارسو جقبولقل ةايح ومم ىذلا ملعلاف جتميف لمكيو جزييمت اهب متي
 ىف هطخاس نم مال مصاعلاو ّرعو لج هللا ءاضر ىلإ مهل ىداهلاو ماوقعل
 لاقو (6 مدرددل مريد ورد مصدرج رص» مرج د ىلولا ليقك ةرخآلاو ايندلا

 مصصدرو درج» ىلولا لاقو (5 حرددص دن مصل تدريج محد مرد زدرع :مرمتطوب

 -ددحدمو طدررودط ددصكم تسطيب مرصد هرج لاقو (© مردج ريدحط دذص) "صحوت

 (4 دذو حدد

 عئابط ملع وهو ىعيبطلا ملعلا لوالا مسقلا ماسقا ةتالف مسقني ملعلاو
 ملعو بدعلا ملع ومو ىضايرلا ملعلا قاثلا مسقلاو اهضارعأو ماسجالا

 مسقلاو ىقيسوملا (ثوهو نوكللا © فيلأت ملعو (' موجنلا ملعو ةسدنهلا
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 0 بولقلا ضئارف ىأ ةيادهلا باتك نتسرهف

 فرد

 ايا .دهزلا راثآ نم هئايبنا بنكو هللا باتك ىف ءاج ام ف سداسلا لصفلا

 مدرج دعولا ىف اننيبو لثاوالا نيب قرغلا يف عباسلا لصفلا
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 مك ء ةبكملا نادسفم يف سماخل لصفلا
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 سو ةللا يف نيّبحملا ريس ىف عباسلا لضفلا

 كب .٠ ٠ مكرم مدر مماربذ هامدس هدام

 ا .00 مرعب نقز محدد : مات

 ٠ مهموم مما ١ : ماممدت ري يلا



 تولقلا ضصتارف ىأ ةيادهلا باتك تسيهف م
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 اال 0 مانع هر م كرا افا ةيوتلا دودح ىف عبارلا لصغفلا
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 انيلع بجواو انم بوقا  ىتلا فونصلا ىف سماخل لصفلا

 اهب رابتعالا
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 ناسنالل متي اهتكصب ىتلا تاملقملا نمش ىف ثلاثلا لصغلا

 د6 ا ب ل يا حني 42 2... هلل لع لكوتلا



 2 نتا ا اي 007 دج د ا

 بولقلا ضئارف ل ةيادهلا بانك تسيرهف

 . هلل ديحوتلا صالخا ىف لوالا بابلا

 ديحوتلا صالخا لح ىف لوالا لصفلا

 ديحونتلا ىنعم ماسقا ىف ىناثلا لصفلا

 ال ما رظنلا فيوطب هنع ثحبلا مزلي له ىف ثلاثلا لصفلا

 امو ديحونلا ةقيقح نع ثحبلا فيوط ةيفيك ىف عبارلا لصفلا

 . اقلاخ مااعلل نا اهب مصي ىتلا تاملقملا ف سماخل لصغلا

 .ةروكذملا تامّدقملا فيرصت هوجو يف سداسلا لصغلا

 . دحاو فلاخل نا ىلع ليلدلا ىف عباسلا لصفلا

 ىزاجاملا دحاولاو ىقيقإل دحاولا هوجو رش ىف نماتلا لصفلا

 دحاو الو فقح دحاو فلاخل نا ىلع ليلدلا ىف عساتلا لصفلا

 . ةيوتكملاو ةلوقعملا هيهلالا تافصلا رش ىف رشاعلا لصفلا

 . نيقولخملاب رابتعالا ف ىناثلا بابلا
 : .رابتعالا ةيهام ىف لوالا لصفلا

 .ال ما رابتعالا انمزلي له ىف ىناثلا لصفلا

 . . رابتعالا هجو ةيفيك ىف ثلانلا لصفلا
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